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PARTE C
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

Artigo 2.º

Gabinete do Ministro Adjunto
e dos Assuntos Parlamentares

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.

Louvor n.º 231/2013

22 de fevereiro de 2013. — O Secretário de Estado da Cultura, Jorge
Barreto Xavier.

Zona especial de proteção

Quero expressar público louvor à Dra. Maria João Esteves Negrão
Ramos que, no decurso do período que colaborou com este Gabinete,
desenvolveu um trabalho notável, aliando à elevada competência excepcionais qualidades humanas.
É de justiça realçar o empenho, a dedicação, a responsabilidade e a
lealdade com que pautou a sua conduta.

ANEXO

21 de fevereiro de 2013. — O Ministro Adjunto e dos Assuntos Parlamentares, Miguel Fernando Cassola de Miranda Relvas.
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Gabinete do Secretário de Estado da Cultura
Portaria n.º 118/2013
O Convento do Desagravo do Santíssimo Sacramento de Vila Pouca
da Beira foi fundado na segunda metade do século XVIII, no local onde
anteriormente se levantava uma pequena capela dedicada a São José,
destinando-se a albergar freiras da Ordem Segunda de São Francisco,
também denominada Ordem de Santa Clara. Entre as fundadoras canónicas está a célebre soror Genoveva do Espírito Santo, que percorreu
parte do país pedindo esmolas para o cenóbio.
O complexo conventual é constituído por igreja, claustro e restantes
dependências monásticas, articuladas em torno deste último. Não obstante
as intervenções de que foi alvo após 1834, data da extinção das ordens
religiosas, visando adaptar os espaços a distintas ocupações, e que o
descaracterizaram substancialmente, o imóvel conserva ainda muitas das
suas estruturas originais, nomeadamente o claustro, a igreja, a portaria e a
hospedaria. No interior da igreja destacam-se os retábulos neoclássicos, em
talha dourada e policromada, da capela-mor e dos altares colaterais.
A classificação do Antigo Convento do Desagravo do Santíssimo Sacramento 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 e religioso, ao seu valor estético, técnico e
material intrínseco e à sua conceção arquitetónica e urbanística.
A zona especial de proteção (ZEP) tem em consideração o espaço de
caraterísticas urbano-rurais em que se localiza o convento, e a sua fixação
visa estabelecer uma proteção eficaz do edificado urbano e dos espaços
vazios, tratados e/ou expectantes, cuja integridade deve ser preservada,
salvaguardando o enquadramento paisagístico, as perspetivas de contemplação e a bacia visual em que se integra o referido imóvel.
Foram cumpridos os procedimentos de audição dos interessados, previstos no artigo 27.º da Lei n.º 107/2001, de 8 de setembro, e nos artigos
25.º e 45.º do Decreto-Lei n.º 309/2009, de 23 de outubro, alterado pelo
Decreto-Lei n.º 265/2012, de 28 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 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
É classificado como monumento de interesse público o Antigo Convento
do Desagravo do Santíssimo Sacramento, em Vila Pouca da Beira, freguesia
de Vila Pouca da Beira, concelho de Oliveira do Hospital, distrito de Coimbra,
conforme planta de delimitação constante do anexo à presente portaria e que
desta faz parte integrante.
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Portaria n.º 119/2013
O Aqueduto de Carnaxide é um sistema independente do Aqueduto das
Águas Livres, e inclusivamente do Aqueduto das Francesas, também sito em
Carnaxide, ainda que partilhe os mesmos arquitetos, o mesmo financiamento
público e o mesmo contexto de fomento de obras públicas pombalinas no
que respeita ao abastecimento de água à região de Lisboa ao longo do século
XVIII. O projeto, em estilo barroco e neoclássico, está atribuído a Carlos
Mardel, embora a construção só tenha principiado após a sua morte, em 1765,
inaugurando-se o fornecimento de água à população logo no ano seguinte.
O aqueduto é sobretudo um sistema de galerias subterrâneas, apenas
emergindo à superfície as três claraboias, a mãe de água que assinala
a nascente, de planta octogonal encimada por lanternim, e o chafariz,
que constitui em si mesmo um exemplo relevante de arquitetura pública
setecentista em Portugal.
A classificação do Aqueduto de Carnaxide, incluindo nascente, mina,
mãe de água, chafariz e três claraboias, 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 génio do respetivo criador, ao interesse do bem como
testemunho simbólico ou religioso, ao seu valor estético, técnico ou material
intrínseco e à sua conceção arquitetónica, urbanística e paisagística.
A zona especial de proteção do monumento 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 265/2012, de 28 de dezembro, de acordo com o disposto
nos artigos 100.º e seguintes do Código do Procedimento Administrativo.

