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PARTE C

 PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

Gabinete do Secretário de Estado da Cultura

Portaria n.º 186/2013

A Igreja de São Gregório foi provavelmente fundada no início do 
século XVI, embora pouco reste do templo primitivo, já que o edifício 
atual resulta de uma profunda remodelação levada a cabo no início 
do século XVII. Esta campanha de obras reflete -se na simplicidade e 
austeridade da estrutura chã e no modelo de cariz regional da fachada 
barroca, bem como na depuração do espaço interior, que integra no 
entanto um acervo artístico de alguma qualidade e interesse a nível 
regional.

Destacam -se do conjunto os altares seiscentistas em talha da capela-
-mor, incluindo o grande retábulo central, com pintura maneirista de 
qualidade considerável apesar dos retoques posteriores, e os frescos 
que rematam a ousia, de grande plasticidade e riqueza cromática, numa 
ingénua mas cuidada interpretação de modelos eruditos.

A classificação da Igreja de São Gregório, paroquial de São Gregório, 
reflete os critérios constantes do artigo 17.° da Lei n.° 107/2001, de 
8 de setembro, relativos ao caráter matricial do bem, ao seu interesse 
como testemunho simbólico e religioso, ao seu valor estético, técnico 
e material intrínseco e à sua conceção arquitetónica, urbanística e 
paisagística.

A zona especial de proteção (ZEP) tem em consideração a topografia 
e o contexto urbano -rural do imóvel, e a sua fixação visa salvaguardar 
a envolvente próxima, nomeadamente o conjunto do casario, cemitério 
anexo e adro com cruzeiro, bem como todo o enquadramento paisagístico 
e as leituras de vistas.

Foram cumpridos os procedimentos de audição dos interessados, 
previstos no artigo 27.° da Lei n.° 107/2001, de 8 de setembro, e nos 
artigos 25.° e 45.° do Decreto -Lei n.° 309/2009, de 23 de outubro, 
alterado pelo Decreto -Lei n.° 265/2012, de 28 de dezembro, de acordo 
com o disposto nos artigos 100.° e seguintes do Código do Procedimento 
Administrativo.

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

artigo 15.°, no n.° 1 do artigo 18°, no n.° 2 do artigo 28° e no artigo 43° 
da Lei n.° 107/2001, de 8 de setembro, conjugado com o disposto no 
n.° 2 do artigo 30.° e no n.° 1 do artigo 48.° do Decreto -Lei n.° 309/2009, 
de 23 de outubro, alterado pelo Decreto -Lei n.° 265/2012, de 28 de de-
zembro, 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 1.º

Classificação

É classificada como monumento de interesse público a Igreja de São 
Gregório, paroquial de São Gregório, na Rua da Igreja, São Gregório, 
freguesia de São Gregório, concelho de Arraiolos, distrito de Évora, 
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.

21 de março de 2013. — O Secretário de Estado da Cultura, Jorge 
Barreto Xavier.
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 Portaria n.º 187/2013
O Sítio Arqueológico de Colaride ocupa uma área consideravelmente 

extensa ao longo de uma plataforma localizada num esporão sobranceiro 
à Ribeira dos Ossos, local de excelente visibilidade sobre a paisagem 
envolvente.

A primeira notícia acerca deste sítio arqueológico surge, ainda, nos 
finais do século XIX, quando o geólogo Carlos Ribeiro, em 1880, regista 
o aparecimento de instrumentos de sílex, pertencentes a um conjunto de 
oficinas de talhe. A sua formação académica permitiu -lhe, então, observar 
que a matéria -prima utilizada na execução dos referidos instrumentos 
líticos provinha do mesmo local onde estes tinham sido recolhidos. No 
decorrer de trabalhos agrícolas levados a cabo, em 1898, no Casal de 
Colaride, foram postos a descoberto quer os vestígios de uma necrópole 
visigótica, quer a entrada da gruta natural epónima.

A importância da estação arqueológica de Colaride/Rocanes cedo 
se tornou óbvia, constituindo -se como local de passagem obrigatória 
de vários especialistas. Em 1915, o geólogo Paul Choffat visita o sítio, 
recolhendo o conhecido molde de foice da Idade do Bronze, que desde 
então ficou depositado e conservado no Museu Nacional de Arqueo-
logia, muito embora associado ao denominado Casal de Rocanes”. O 
achado deste artefacto foi considerado de extrema importância por toda 
a comunidade científica, uma vez que se tratava do primeiro molde do 
tipo, até então, encontrado no atual território português. A identificação 
das distintas ocupações humanas do sítio de Colaride estava, assim, já 
concluída na viragem do século XIX para a centúria seguinte.

O aparecimento à superfície, já na década de 1970, de materiais ro-
manos, essencialmente cerâmicos e de construção, atestou a presença 
de um núcleo de habitat no mesmo local, Colaride, enriquecendo, desta 
forma, o conhecimento até então obtido acerca do sítio arqueológico, 
confirmando os primeiros achados anteriormente observados por José 
Leite de Vasconcellos. Efetivamente, os vestígios arqueológicos iden-
tificados em Colaride confirmam a larga diacronia de ocupação do sítio 
atestados vestígios desde o Paleolítico à Alta Idade Média.

Todavia, em 1998, no decurso de uma intervenção arqueológica de 
emergência foi identificada a pedreira romana, verdadeiro ex libris do 
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