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Assim:
Sob proposta dos serviços competentes, nos termos do disposto no 

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

Artigo único
Classificação

São classificadas como monumento de interesse público a Casa e 
Quinta da Boavista, integrando a fonte existente nos jardins, no lugar da 
Boavista, freguesia de Sobrado, concelho de Castelo de Paiva, distrito 
de Aveiro, conforme planta constante do anexo à presente portaria e que 
desta faz parte integrante.

20 de dezembro de 2012. — O Secretário de Estado da Cultura, Jorge 
Barreto Xavier.
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 Portaria n.º 740-FQ/2012
O Mosteiro das Chagas foi fundado em 1588 por D. António Teles 

de Menezes, bispo de Lamego. Para além do seu valor artístico e arqui-
tetónico, este importante exemplar da arquitetura monástica feminina, 
dedicado à clausura de freiras clarissas, destaca -se por ter exercido 
grande influência na região, constituindo -se como espaço de referência 
na evolução urbanística da cidade.

Do antigo cenóbio e respetiva cerca resta hoje apenas a igreja. O desenho 
do portal principal, caracteristicamente implantado na fachada lateral sul, é 
um notável testemunho da divulgação regional da linguagem tardo -clássica, 
a que corresponde a conceção do interior, com elementos de composição 
arquitetónica também classicizantes, mas com maior adjetivação decorativa.

O recheio da igreja e sacristia é notável pela sua riqueza, diversidade 
e integridade. Destaca -se o magnífico teto pintado setecentista, com 
perspetiva ilusionista, o revestimento azulejar policromo, com painéis 
de motivo dito de “tapete” e de enxaquetado, a pintura, a imaginária e 
as obras retabulares, com exemplares maneiristas, do barroco pedrino 

e joanino, rocaille e neogótico. É igualmente digno de nota o teto da 
sacristia, com caixotões pintados com cenas da Paixão de Cristo e 
representações de Santos.

A classificação da Igreja do Mosteiro das Chagas reflete os critérios 
constantes do artigo 17.º da Lei n.º 107/2001, de 8 de setembro, relativos 
ao caráter matricial do bem, ao seu interesse como testemunho simbólico 
ou religioso, ao seu valor estético e material intrínseco e à sua conceção 
arquitetónica e urbanística.

A zona especial de proteção (ZEP) tem em consideração o monumento 
e a sua zona envolvente, constituída por edifícios públicos e zonas ver-
des, e a sua fixação visa salvaguardar a grande qualidade urbanística e 
cenográfica deste enquadramento.

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 nos arti-
gos 25.º e 45.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, 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, alterado pelo Decreto -Lei n.º 115/2011, de 5 de de-
zembro, 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 do 
Mosteiro das Chagas, no Jardim da República, Lamego, freguesia de 
Almacave, concelho de Lamego, distrito de Viseu, 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, conforme planta de delimitação constante do anexo à presente 
portaria e que desta faz parte integrante.

20 de dezembro de 2012. — O Secretário de Estado da Cultura, Jorge 
Barreto Xavier.
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