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ANEXO 

 16852012 

 Portaria n.º 452/2012
As atuais Casa e Capela da Quinta das Corujeiras são fruto da reedi-

ficação, datada do primeiro quartel de Seiscentos, de um primitivo solar 
já referido em documentação do século XII. O conjunto revela evidentes 
características maneiristas, bem visíveis na depuração das linhas e na 
regularidade dos alçados da casa. A capela, situada a curta distância da 
habitação principal e com risco atribuído a Nicolau Nasoni, denuncia 
já a linguagem própria do período barroco.

Ao interesse do conjunto edificado vêm juntar -se o notável enqua-
dramento paisagístico e as características históricas do local, nas pro-
ximidades de Vila Nova das Infantas, local de residência das filhas de 
D. Sancho I e que esteve mais tarde ligado às Guerras Liberais por via 
da ação política do último morgado das Corujeiras.

A classificação da Casa e Capela da Quinta das Corujeiras reflete 
os seguintes critérios constantes do artigo 17.º da Lei n.º 107/2001, de 
8 de setembro: o caráter matricial do bem, o seu valor estético e material 
intrínseco e a sua conceção arquitetónica, urbanística e paisagística.

A zona especial de proteção (ZEP) tem em conta os limites da quinta 
onde se situam os imóveis e a sua fixação visa salvaguardar a topografia e as 
características do terreno circundante, a sua delimitação atual, a integração 
dos imóveis no contexto original e o seu enquadramento paisagístico.

Foram cumpridos os procedimentos de audição dos interessados, previstos 
no artigo 27.º da Lei n.º 107/2001, de 8 de setembro, e nos artigos 25.º e 45.º 
do Decreto -Lei n.º 309/2009, de 23 de outubro, de acordo com o disposto 
nos artigos 100.º e seguintes do Código do Procedimento Administrativo.

Assim:
Sob proposta dos serviços competentes, nos termos do disposto nos 

artigos 15.º, no n.º 1 do artigo 18.º, no n.º 2 do artigo 28.º e no artigo 43.º 
da Lei n.º 107/2001, de 8 de setembro, conjugados com o disposto no 
n.º 2 do artigo 30.º e no n.º 1 do artigo 48.º do Decreto -Lei n.º 309/2009, 
de 23 de outubro, e no uso das competências conferidas pelo n.º 11 
do artigo 10.º do Decreto -Lei n.º 86 -A/2011, de 12 de julho, manda o 
Governo, pelo Secretário de Estado da Cultura, o seguinte:

Artigo 1.º
Classificação

São classificadas como monumento de interesse público a Casa e 
Capela da Quinta das Corujeiras, em Corujeiras, freguesia de Infantas, 
concelho de Guimarães, distrito de Braga, conforme planta de deli-

mitação constante do anexo à presente portaria e que desta faz parte 
integrante.

Artigo 2.º
Zona especial de proteção

É fixada a zona especial de proteção do monumento referido no artigo 
anterior, de acordo com a planta de delimitação constante do anexo à 
presente portaria e que desta faz parte integrante.

3 de setembro de 2012. — O Secretário de Estado da Cultura, Fran-
cisco José Viegas.
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O Campo da Feira de Barcelos é provavelmente a maior referência 

da cidade, espaço de grande conteúdo simbólico que articula elementos 
arquitetónicos construídos ao longo de séculos e definidores do urba-
nismo e da vida civil e religiosa local, incluindo edifícios de grande 
impacto estético e valor patrimonial.

A praça constitui um verdadeiro fórum que se oferece às diversas 
vivências públicas, apresentando -se ainda hoje, e em continuidade 
desde a Idade Média, como cenário privilegiado da feira semanal, 
tradição que anima Barcelos e representa todo o Norte de Portu-
gal.

A classificação do Campo da Feira de Barcelos reflete os seguintes 
critérios constantes do artigo 17.º da Lei n.º 107/2001, de 8 de setem-
bro: o valor estético e material intrínseco do bem, o interesse do bem 
como testemunho simbólico ou religioso, o interesse do bem como 
testemunho notável de vivências históricas, a extensão do bem e o que 
nele se reflete do ponto de vista da memória coletiva e a sua conceção 
arquitetónica e urbanística.

A zona especial de proteção (ZEP) tem em conta a caraterização 
urbanística do local e a relação visual dos edifícios e espaços públicos 
circundantes com o imóvel e a sua fixação visa essencialmente salva-
guardar o enquadramento urbanístico do Campo da Feira.

Foram cumpridos os procedimentos de audição dos interessados, 
previstos no artigo 27.º da Lei n.º 107/2001, de 8 de setembro, e nos 
artigos 25.º e 45.º do Decreto -Lei n.º 309/2009, de 23 de outubro, de 
acordo com o disposto nos artigos 100.º e seguintes do Código do Pro-
cedimento Administrativo.
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Assim:
Sob proposta dos serviços competentes, nos termos do disposto no 

artigo 15.º, no n.º 1 do artigo 18.º, no n.º 2 do artigo 28.º e no artigo 43.º 
da Lei n.º 107/2001, de 8 de setembro, conjugado com o disposto no 
n.º 2 do artigo 30.º e no n.º 1 do artigo 48.º do Decreto -Lei n.º 309/2009, 
de 23 de outubro, e no uso das competências conferidas pelo n.º 11 
do artigo 10.º do Decreto -Lei n.º 86 -A/2011, de 12 de julho, manda o 
Governo, pelo Secretário de Estado da Cultura, o seguinte:

Artigo 1.º
Classificação

É classificado como monumento de interesse público o Campo da Feira 
de Barcelos, no Campo da República, Barcelos, freguesia e concelho de 
Barcelos, distrito de Braga, conforme planta de delimitação constante 
do anexo à presente portaria e que desta faz parte integrante.

Artigo 2.º
Zona especial de proteção

É fixada a zona especial de proteção do monumento referido no artigo 
anterior, de acordo com a planta de delimitação constante do anexo à 
presente portaria e que desta faz parte integrante.

3 de setembro de 2012. — O Secretário de Estado da Cultura, Fran-
cisco José Viegas.
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A Igreja de São Silvestre de Unhos, de fundação medieval, foi ree-

dificada, cerca de 1668, num modelo de gosto maneirista de grandes 
dimensões e linhas monumentais. Com o terramoto de 1755, a estrutura 
sofreu alguns danos e a fachada foi refeita, embora se mantivessem os 
portais maneiristas, bem como a abóbada da nave, reedificada sobre os 
arcos seiscentistas.

A planta retangular é composta pelos volumes justapostos da nave 
e da capela -mor e a fachada divide -se em três registos, nos quais se 
destaca o conjunto maneirista do portal principal e dos dois portais 
laterais, cegos, e das janelas que iluminam o espaço, rasgadas a toda a 
volta do edifício.

O espaço interior, de nave única, possui seis capelas laterais de di-
ferentes profundidades e distintos elementos decorativos, executados 

em diferentes campanhas nos séculos XVI, XVII e XVIII. No programa 
decorativo do templo destacam -se as pinturas quinhentistas da autoria 
do pintor lisboeta Diogo de Contreiras, um primeiro conjunto de duas 
tábuas dedicadas a São Silvestre, datado de 1537 -1538, e um segundo 
de quatro painéis com imagens de santos, feitos em 1560 -1570.

A classificação da Igreja de São Silvestre de Unhos reflete os seguintes 
critérios constantes do artigo 17.º da Lei n.º 107/2001, de 8 de setembro: 
interesse do bem como testemunho religioso e o valor estético do bem.

A zona especial de proteção (ZEP) abrange o núcleo antigo que en-
volve a igreja e que apresenta características urbanas com antiguidade, 
bem como uma certa homogeneidade quer ao nível da escala dos edifícios 
quer ao nível da sua tipologia e a sua fixação visa regular e orientar, com 
o disposto no PDM de Loures, a defesa, salvaguarda e valorização dos 
bens patrimoniais, ambientais e construídos próximos do imóvel.

Foram cumpridos os procedimentos de audição dos interessados, previstos 
no artigo 27.º da Lei n.º 107/2001, de 8 de setembro, e nos artigos 25.º e 45.º 
do Decreto -Lei n.º 309/2009, de 23 de outubro, de acordo com o disposto 
nos artigos 100.º e seguintes do Código do Procedimento Administrativo.

Assim:
Sob proposta dos serviços competentes, nos termos do disposto nos 

artigos 15.º, no n.º 1 do artigo 18.º, no n.º 2 do artigo 28.º e no artigo 43.º 
da Lei n.º 107/2001, de 8 de setembro, conjugados com o disposto no 
n.º 2 do artigo 30.º e no n.º 1 do artigo 48.º do Decreto -Lei n.º 309/2009, 
de 23 de outubro, e no uso das competências conferidas pelo n.º 11 
do artigo 10.º do Decreto -Lei n.º 86 -A/2011, de 12 de julho, manda o 
Governo, pelo Secretário de Estado da Cultura, o seguinte:

Artigo 1.º
Classificação

É classificada como monumento de interesse público a Igreja de 
São Silvestre de Unhos, no Largo de São Silvestre, Unhos, freguesia 
de Unhos, concelho de Loures, distrito de Lisboa, conforme planta 
de delimitação constante do anexo à presente portaria e que desta faz 
parte integrante.

Artigo 2.º
Zona especial de proteção

É fixada a zona especial de proteção do monumento referido no artigo 
anterior, de acordo com a planta de delimitação constante do anexo à 
presente portaria e que desta faz parte integrante.

3 de setembro de 2012. — O Secretário de Estado da Cultura, Fran-
cisco José Viegas.
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