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Anexo 

 27092012 

 Portaria n.º 740-FI/2012
A Casa de Margaride é de fundação antiga, sendo referida em 1097 

como propriedade do Mosteiro de Guimarães, fundado pela Condessa 
Mumadona Dias. A descrição mais antiga da casa é de 1507.

Trata -se de uma casa rural aristocrática, cuja expressão atual traduz 
uma sucessão de campanhas de obra, perfeitamente documentadas, das 
quais se destaca a reforma oitocentista, que manteve visíveis alguns 
elementos quinhentistas.

Esta classificação abrange também o núcleo de edifícios adjacentes, 
de apoio à atividade agrícola, dos quais se destacam o sequeiro e a 
eira, os terrenos agrícolas e a frondosa mata que forma uma importante 
cortina vegetal a noroeste.

A classificação da Casa de Margaride, incluindo parte da quinta, re-
flete os seguintes critérios constantes do artigo 17.º da Lei n.º 107/2001, 
de 8 de setembro: o valor estético do bem; a conceção arquitetónica e 
paisagística.

A zona especial de proteção do bem imóvel agora classificado é fixada 
por portaria, nos termos do disposto no artigo 43.º da Lei n.º 107/2001, 
de 8 de setembro.

Foram cumpridos os procedimentos de audição dos interessados, 
previstos no artigo 27.º da Lei n.º 107/2001, de 8 de setembro, e no 
artigo 25.º do Decreto -Lei n.º 309/2009, de 23 de outubro, alterado 
pelo Decreto -Lei n.º 115/2011, de 5 de dezembro, 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 

no artigo 15.º, no n.º 1 do artigo 18.º e no n.º 2 do artigo 28.º da Lei 
n.º 107/2001, de 8 de setembro, conjugado com o disposto no n.º 2 
do artigo 30.º do Decreto -Lei n.º 309/2009, de 23 de outubro, alte-
rado pelo Decreto -Lei n.º 115/2011, de 5 de dezembro, 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 único
Classificação

É classificada como monumento de interesse público a Casa de Mar-
garide, incluindo parte da quinta, no lugar de Margaride, freguesia de 

Mesão Frio, concelho de Guimarães, distrito de Braga, conforme planta 
constante do anexo à presente portaria e que dela faz parte integrante.

13 de dezembro de 2012. — O Secretário de Estado da Cultura, Jorge 
Barreto Xavier.
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 Portaria n.º 740-FJ/2012
A Igreja de Nossa Senhora da Conceição da Ulgueira, na freguesia de Cola-

res, data de meados do século XVI, época na qual a região de Sintra conhecia 
um surto construtivo relacionado com as frequentes estadias da Corte na 
região. Apesar de descaracterizado por uma campanha de obras setecentista, 
o templo ainda constitui uma característica construção maneirista.

Da estrutura original conserva o magnífico portal, datado de 1566 e 
inserido num frontão recortado com decoração inspirada em gravuras 
flamengas, cujo programa erudito constitui o seu elemento de maior 
interesse.

No interior destaca -se uma original pia de água benta, provavelmente 
quinhentista, e a decoração da capela -mor, já de finais do século XVIII, 
que inclui um revestimento de painéis de azulejos com temas marianos 
e um retábulo em talha dourada e policromada com a imagem de roca 
de Nossa Senhora da Conceição.

A classificação da Igreja de Nossa Senhora da Conceição da Ulgueira 
reflete os seguintes critérios constantes do artigo 17.º da Lei n.º 107/2001, 
de 8 de setembro: o interesse do bem como testemunho religioso, o seu valor 
estético e material intrínseco e a sua conceção arquitetónica e urbanística.

A zona especial de proteção do bem imóvel agora classificado é fixada 
por portaria, nos termos do disposto no artigo 43.º da Lei n.º 107/2001, 
de 8 de setembro.

Foram cumpridos os procedimentos de audição dos interessados, pre-
vistos no artigo 27.º da Lei n.º 107/2001, de 8 de setembro, e no artigo 25.º 
do Decreto -Lei n.º 309/2009, de 23 de outubro, alterado pelo Decreto -Lei 
n.º 115/2011, de 5 de dezembro, 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 no 

artigo 15.º, no n.º 1 do artigo 18.º e no n.º 2 do artigo 28.º da Lei 
n.º 107/2001, de 8 de setembro, conjugado com o disposto no n.º 2 do 
artigo 30.º do Decreto -Lei n.º 309/2009, de 23 de outubro, alterado pelo 
Decreto -Lei n.º 115/2011, de 5 de dezembro, e no uso das competências 
conferidas pelo n.º 11 do artigo 10.º do Decreto -Lei n.º 86  -A/2011, de 




