
23966  Diário da República, 2.ª série — N.º 146 — 31 de julho de 2013 

PARTE C

 PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

Gabinete do Ministro da Presidência 
e dos Assuntos Parlamentares

Despacho n.º 10003/2013

Declaração de Utilidade Pública
A Associação Recreativa Musical Covilhanense — Banda Covilhã, 

pessoa coletiva de direito privado n.º 502 477 296, com sede no Conce-
lho de Covilhã, Distrito de Castelo Branco, vem prestando, desde 1944, 
relevantes e continuados serviços à comunidade em geral, no tocante ao 
fomento da cultura, através da promoção e ensino da música, enquanto 
meios privilegiados de aprendizagem e intercâmbio entre gerações e 
saberes. Da sua história fazem parte importantes eventos no mundo 
musical, cultural e artístico da Cidade. Coopera com diversas entidades e 
com a Administração local, nomeadamente com a Câmara Municipal de 
Covilhã, com a Fundação Inatel e com a Junta de freguesia da Conceição 
na prossecução dos seus fins.

Por estes fundamentos, conforme exposto na informação 
n.º DAJD/541/2012 do processo administrativo n.º 37/UP/2012 instruído 
na Secretaria -Geral da Presidência do Conselho de Ministros, e no uso 
dos poderes que me foram delegados pelo Primeiro -Ministro através do 
Despacho n.º 6990/2013, de 21 de maio de 2013, publicado no Diário da 
República, 2.a série, n.º 104, de 30 de maio de 2013, declaro a utilidade 
pública da Associação Recreativa Musical Covilhanense — Banda Co-
vilhã nos termos do Decreto -Lei n.º 460/77, de 7 de novembro, com a 
redação dada pelo Decreto -Lei n.º 391/2007, de 13 de dezembro.

Não obstante, a entidade deverá ter em consideração que, se os seus 
associados forem remunerados pelo exercício da atividade principal 
da associação, poderá estar em causa a atribuição das isenções fiscais 
previstas no artigo 11.º do CIRC.

15 de julho de 2013. — O Ministro da Presidência e dos Assuntos 
Parlamentares, Luís Maria de Barros Serra Marques Guedes.
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 Gabinete do Secretário de Estado da Cultura

Portaria n.º 516/2013
O Paço de Tentúgal, originalmente constituído por casa, eira, celeiro e 

capela, já referidos em documentação do último terço do século XV, fazia 
parte da extensa Quinta do Paço, integrada nos férteis campos do Mon-
dego, tudo indica doada em 1413 por D. João I ao Infante D. Pedro, futuro 
duque de Coimbra, e que em 1417 obteve a jurisdição da vila. O conjunto 
arquitetónico terá sido reconstruído por D. Pedro na mesma época, 
quando patrocinou igualmente a construção da igreja matriz local, cujo 
portal principal apresenta modelo muito semelhante ao da capela do paço.

Apesar das obras de reedificação levadas a cabo no século XIX, que se 
seguiram a duas centúrias de abandono e vandalização, tendo alterado 
profundamente as suas características estruturais, e embora atualmente se 
conservem apenas as paredes da capela e do celeiro e uma parte do paço, 
é ainda possível distinguir no notável conjunto, de volumetria intacta, 
diversas estruturas quatrocentistas e quinhentistas de grande interesse. 
Nelas se inclui a capela tardo-gótica, dedicada a São Miguel, de que res-
tam as paredes, de altura invulgar, e o pórtico ogival, que constitui talvez 
o primeiro exemplar de um ciclo arquitetónico que abrange a igreja do 
Convento de Santiago de Palmela, igualmente patrocinada por D. Pedro.

O palácio, um dos raros paços conservados em Portugal, é composto 
por diversos corpos pontuados pela disposição das aberturas ogivais 
e pelas altas chaminés, dominando um pátio nobre formado por um 
conjunto de arcadas com capitéis ornados de folhagem e motivos de 
inspiração andaluza que se repetem nas colunas de mármore branco da 
loggia de gosto renascentista. No vasto celeiro situado à direita do paço, 
já datado de finais do século XVI, destacam-se o portal clássico e o curioso 
interior, com três naves separadas por colunas dóricas com arcos de volta 
perfeita, tipologia única em construções de caráter agrícola.

A classificação do Paço do Infante D. Pedro, incluindo a capela e o 
celeiro, reflete os critérios constantes do artigo 17.º da Lei n.º 107/2001, 
de 8 de setembro, relativos ao interesse do bem como testemunho notável 

de vivências e factos históricos, ao seu valor estético, técnico e material 
intrínseco, à sua conceção arquitetónica, urbanística e paisagística e à sua 
extensão e ao que nela se reflete do ponto de vista da memória coletiva.

A zona especial de proteção (ZEP) tem em consideração a implantação 
privilegiada dos imóveis na paisagem cultural dos Campos do Mondego, 
bem como a sua envolvente urbana, e a sua fixação visa assegurar a 
integridade e escala do enquadramento, as perspetivas de contemplação 
e a bacia visual na qual se integra.

Procedeu-se à audiência dos interessados, na modalidade de consulta 
pública, nos termos gerais e de acordo com o previsto no artigo 26.º da 
Lei n.º 107/2001, de 8 de setembro.

Foi promovida a audiência prévia da Câmara Municipal de Monte-
mor-o-Velho.

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 n.º 2 do 
artigo 43.º da Lei n.º 107/2001, de 8 de setembro, e no uso das competên-
cias 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 Paço do 
Infante D. Pedro, incluindo a capela e o celeiro, na Quinta do Paço, 
Tentúgal, freguesia de Tentúgal, concelho de Montemor-o-Velho, distrito 
de Coimbra, conforme a 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 a planta constante do anexo à presente portaria, da 
qual faz parte integrante

12 de julho de 2013. — O Secretário de Estado da Cultura, Jorge 
Barreto Xavier.
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