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do bem cultural e do tipo de obras ou intervenções a realizar, designa-
damente um historiador de arte;

c) Os projetos de operações urbanísticas que impliquem qualquer 
impacto ao nível do subsolo são acompanhados, obrigatoriamente, de 
plano de trabalhos aprovado pelo órgão competente da administração 
central, o qual deve contemplar a avaliação de impactos ao nível do 
subsolo, descrevendo e fundamentando as ações e medidas a adotar 
para assegurar a identificação, preservação e registo de valores arqueo-
lógicos;

d) v) Todos os imóveis devem suscitar o exercício do direito de pre-
ferência, em caso de venda ou dação em pagamento;

d) vi) Todos os imóveis ficam sujeitos ao regime de obras ou inter-
venções previsto no Decreto -Lei n.° 140/2009, de 15 de junho.

5 de junho de 2013. — O Secretário de Estado da Cultura, Jorge 
Barreto Xavier.

ANEXO 

  
 13792013 

 Portaria n.º 386/2013
O Complexo Mineiro do Vale Superior do Rio Terva corresponde 

a um dos mais notáveis e extensos complexos mineiros romanos 
em território nacional. Situado nas imediações da estrada romana 
que ligava Chaves a Braga, a sua considerável área estrutura-se em 
três núcleos: a ampla cratera do Poço das Freitas, no limite sul do 
conjunto, constituindo o mais importante ponto de extração do ouro, 
e as minas de Batocas e do Brejo. A exploração aurífera poderá 
remontar à proto-história, sendo no período romano (séculos I a 
IV) que assume particular importância, ainda hoje atestada pela 
radical transformação da paisagem e da topografia então operada. 
Embora tenha sido provavelmente abandonado na Alta Idade Média, 
o conjunto mineiro encontra-se ainda citado em documentação do 
século XVIII.

Estão identificadas, nos três núcleos, diversos cortes de ex-
tração do ouro a céu aberto, bem como algumas galerias auxi-
liares. Regista-se igualmente a profusão de sítios arqueológicos 
identificados na área, com cronologias desde o Calcolítico até 
à Idade Moderna, testemunhando uma longa ocupação humana 

relacionada com a exploração aurífera no concelho de Boticas. 
Destacam-se, neste contexto, os povoados situados junto das prin-
cipais zonas de mineração, como o habitat do Carregal, revelado 
pelo espólio de superfície encontrado imediatamente abaixo do 
Poço das Freitas.

Seja pela grandiosidade e estado de conservação das suas várias 
estruturas, seja pelas características únicas de autenticidade, origina-
lidade e monumentalidade que detém, de resto sem paralelo regional, 
este conjunto constitui um dos mais importantes complexos mineiros 
antigos nacionais e uma estrutura notável no âmbito dos processos 
de indústria extrativa da Antiguidade, afirmando-se pela tipologia da 
exploração, pela amplitude e pela qualidade do seu enquadramento e 
envolvente paisagística.

A classificação do Complexo Mineiro do Vale Superior do Rio Terva 
reflete os critérios constantes do artigo 17.º da Lei n.º 107/2001, de 8 de 
setembro, relativos ao valor técnico e material intrínseco do bem, à sua 
conceção arquitetónica, urbanística e paisagística, à sua importância do 
ponto de vista da investigação histórica ou científica e às circunstâncias 
suscetíveis de acarretarem diminuição ou perda da sua perenidade ou 
integridade.

Tendo em vista a necessidade de manter o sítio como testemunho 
de vivências e do que representa para a memória coletiva, e nos ter-
mos da alínea c) do n.º 1 do artigo 54.º do Decreto-Lei n.º 309/2009, 
de 23 de outubro, alterado pelos Decretos-Leis n.º 115/2011, de 
5 de dezembro, e n.º 265/2012, de 28 de dezembro, é fixada uma 
restrição quanto ao tipo de procedimento de salvaguarda de carácter 
preventivo.

A zona especial de proteção (ZEP) inclui os três núcleos (Batocas, 
Poços das Freitas e Brejo), tendo em consideração a paisagem envol-
vente e os seus limites físicos e geográficos, e a sua fixação visa sal-
vaguardar enquadramento presente do sítio. É igualmente fixada uma 
restrição quanto ao tipo de procedimento de salvaguarda de carácter 
preventivo.

Procedeu-se à audiência escrita dos interessados, nos termos gerais do 
artigo 101.º do Código do Procedimento Administrativo e de acordo com 
o previsto nos artigos 25.º e 45.º do Decreto-Lei n.º 309/2009, de 23 de 
outubro, alterado pelos Decretos-Leis n.º 115/2011, de 5 de dezembro, 
e n.º 265/2012, de 28 de dezembro.

Foi igualmente promovida a audiência prévia da Câmara Municipal 
de Boticas.

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 pelos Decretos-Leis n.º 115/2011, de 5 de 
dezembro, e n.º 265/2012, de 28 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 1.º
Classificação

1 - É classificado como sítio de interesse público o Complexo Mineiro 
do Vale Superior do Rio Terva (núcleos de Poço das Freitas, Batocas 
e Brejo), nas freguesias de Ardãos e Bobadela, concelho de Boticas, 
distrito de Vila Real, conforme planta constante do anexo à presente 
portaria, da qual faz parte integrante.

2 - Nos termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 54.º do Decreto-
-Lei n.º 309/2009, de 23 de outubro, alterado pelos Decretos-Lei 
n.º 115/2011, de 5 de dezembro, e n.º 265/2012, de 28 de dezembro, 
qualquer intervenção no solo carece de parecer prévio da adminis-
tração cultural competente, que determinará as medidas de proteção 
e valorização do sítio.

Artigo 2.º
Zona especial de proteção

1 - É fixada a zona especial de proteção do sítio referido no artigo 
anterior, conforme planta constante do anexo à presente portaria, da 
qual é parte integrante.

2 - Nos termos da alínea b) do n.º 1 do artigo 43.º do Decreto-Lei 
n.º 309/2009, de 23 de outubro, alterado pelos Decretos-Leis n.º 115/2011, 
de 5 de dezembro, e n.º 265/2012, de 28 de dezembro, qualquer ação 
que implique o revolvimento do solo deve ser objeto de intervenção 
arqueológica nos termos da lei.

5 de junho de 2013. — O Secretário de Estado da Cultura, Jorge 
Barreto Xavier.
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ANEXO 

 13752013 

 Portaria n.º 387/2013
O Mosteiro do Santo Sepulcro, também designado por Mosteiro 

das Águas Santas, fica localizado na Quinta do Mosteiro, correspon-
dente à antiga cerca monástica. A fundação do cenóbio, remontando 
ao século XII e ao início da nacionalidade, esteve relacionada com o 
estabelecimento da Ordem do Santo Sepulcro em Portugal por intermé-
dio de D. Teresa, mulher do Conde D. Henrique, que decidiu sediar um 
mosteiro dos Cavaleiros do Santo Sepulcro, a primeira casa da Ordem 
na Península Ibérica, na antiga Vila Nova de Penalva.

As dependências monacais foram posteriormente transformadas em 
habitações, configurando uma tradicional casa de pátio fechado, sobra-
dada, com balcão e escadaria em pedra no piso superior e lojas, currais 
e tulhas no piso térreo. A igreja, de reduzidas dimensões, manteve as 
suas caraterísticas originais, com portal definido por duas arquivoltas de 
volta perfeita com impostas salientes e cruz da Ordem do Santo Sepulcro, 
sendo que no interior a nave única se articula com a capela -mor através 
de um arco triunfal quebrado. Conservam -se ainda, nas antigas estruturas 
conventuais, várias marcas epigráficas, e há notícia da existência, sob 
a nave, de sepulturas antropomórficas. O acesso ao conjunto edificado 
é feito através de uma calçada tardo -medieval, assinalando -se ainda, 
nas proximidades, uma ponte sobre o rio Dão possivelmente coeva da 
fundação do mosteiro.

A classificação do Mosteiro do Santo Sepulcro, ou Mosteiro das Águas 
Santas, reflete os critérios constantes do artigo 17.° da Lei n.° 107/2001, 
de 8 de setembro, relativos ao interesse do bem como testemunho sim-
bólico ou religioso, ao seu valor estético, técnico e material intrínseco, 
à sua conceção arquitetónica e paisagística, à sua extensão e ao que nela 
se reflete do ponto de vista da memória coletiva e à sua importância do 
ponto de vista da investigação histórica ou científica.

A zona especial de proteção (ZEP) tem em consideração a localização 
sobranceira do conjunto edificado e o ambiente de caraterísticas rurais, 
liberto de dissonâncias, no qual se insere, bem como a presença marcante 
do rio Dão, e a sua fixação visa assegurar o seu enquadramento paisagís-
tico, as perspetivas de contemplação e a bacia visual em que se integra.

Procedeu -se à audiência escrita dos interessados, nos termos gerais 
do artigo 101.° do Código do Procedimento Administrativo e de acordo 
com o previsto no artigo 25.° do Decreto -Lei n.° 309/2009, de 23 de 

outubro, alterado pelos Decretos -Leis n.° 115/2011, de 5 de dezembro, 
e n.° 265/2012, de 28 de dezembro.

Foi igualmente promovida a audiência prévia da Câmara Municipal 
de Penalva do Castelo.

Assim:
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 pelos Decretos -Leis n.° 115/2011, de 5 de dezembro, e 
n.° 265/2012, de 28 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 1.º
Classificação

É classificado como monumento de interesse público o Mosteiro do 
Santo Sepulcro, ou Mosteiro das Águas Santas, na Quinta do Mosteiro, 
freguesia de Trancoselos, concelho de Penalva do Castelo, distrito de 
Viseu, conforme planta constante do anexo à presente portaria, da qual 
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 constante do anexo à presente portaria, da 
qual faz parte integrante.

5 de junho de 2013. — O Secretário de Estado da Cultura, Jorge 
Barreto Xavier.

ANEXO 

  
 13772013 

 Portaria n.º 388/2013
A Escola Primária do Cedro, projetada pelo arquiteto Fernando Távora 

e erguida em 1958-60, representa um dos contributos pioneiros para o 
desenvolvimento da arquitetura contemporânea em Portugal, na sequên-
cia do 1.º Congresso Nacional de Arquitetura de 1948 e da progressiva 
adoção das teses modernistas. A sua conceção reflete bem a busca de 
Távora, constante ao longo da sua obra, de uma arquitetura “natural” e 
orgânica, harmonizadora do espaço onde se insere e de elevada respon-
sabilidade social, bem como o destacado papel do arquiteto no decorrer 
do Inquérito à Arquitetura Popular Portuguesa de 1955-57.




