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posteriormente na Direção Geral dos Assuntos Comunitários na Direção 
de Serviços da Formação e Investigação.

Nesse mesmo ano é nomeado adjunto diplomático do Secretário 
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ruína definitiva, causada pelo terramoto de 1755. Apesar da destruição da 
estrutura, existem ainda vestígios das muralhas, incluindo parte de um pano 
murário situado a noroeste, que ligava dois dos cubelos semicirculares.

A classificação do Sítio Arqueológico do Castelo de Alfeizerão re-
flete 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 ou factos históricos, ao seu valor estético, técnico e material 
intrínseco, à sua conceção arquitetónica e paisagística, e à sua extensão 
e ao que nela se reflete do ponto de vista da memória coletiva.

A zona especial de proteção do sítio agora classificado será fixada 
por portaria, nos termos do disposto no artigo 43.º da Lei n.º 107/2001, 
de 8 de setembro.

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 no artigo 27.º da Lei n.º 107/2001, de 8 de setembro.

Foi promovida a audiência prévia da Câmara Municipal de Alcobaça.
Assim:
Nos termos do disposto no artigo 15.º, no n.º 1 do artigo 18.º e no n.º 2 

do artigo 28.º da Lei n.º 107/2001, de 8 de setembro, e no uso das compe-
tências 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 único
Classificação

É classificado como sítio de interesse público o Sítio Arqueológico do 
Castelo de Alfeizerão, com acesso pela EN 242, ao km 1, Alfeizerão, fregue-
sia de Alfeizerão, concelho de Alcobaça, distrito de Leiria, conforme planta 
constante do anexo à presente portaria, da qual faz parte integrante.

10 de abril de 2014. — O Secretário de Estado da Cultura, Jorge 
Barreto Xavier.

ANEXO 

   Gabinete do Secretário de Estado da Cultura

Portaria n.º 280/2014
As origens do estabelecimento de uma fortaleza numa colina dominante 

junto a Alfeizerão, que constituía, antes do seu assoreamento, um dos 
escassos portos de abrigo da costa atlântica a norte de Lisboa, poderão 
remontar pelo menos ao período romano, do qual restam alguns vestígios 
arqueológicos nas proximidades. A ocupação islâmica ter -se -á dado até 
meados do século XII, refletindo -se na própria denominação da localidade.

A sua relevância estratégica determinou certamente um fenómeno de mi-
litarização da zona em meados do século XII, no período da Reconquista, 
quando o castelo foi reedificado. O recinto então erguido, de planta simétrica 
e alongada, e integrando torre de menagem isolada, seria defendido por oito 
torreões, seguindo modelos empregues noutras fortificações militares da região.

O declínio da fortaleza acompanhou o progressivo assoreamento do porto 
até finais do século XVI, tendo culminado no abandono do castelo e na sua 
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 Portaria n.º 281/2014
Ainda que sejam de difícil caracterização, as vetustas ruínas da «Casa 

dos Mouros» constituem sem dúvida um testemunho de grande antigui-
dade e interesse patrimonial.

O imóvel é constituído por uma estrutura em tijolo de planta alongada, 
composta por uma sucessão de pequenos compartimentos. A entrada faz-
-se por portal rusticado em cantaria, de tipologia maneirista, encimado 
por frontão triangular, dando acesso a uma sala com abóbada de meio 
canhão que comunica à esquerda com uma segunda sala coberta por 
cúpula, e à direita com uma divisão circular, aparentemente uma torre, 
com vestígios de escada em caracol. À sala com cúpula segue -se outra, 
hoje soterrada e coberta de entulho, à qual não existe acesso aparente. 
Pelas duas salas contíguas distribuem -se doze nichos parietais.
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Identificadas por autores do passado como casa de fresco do palácio 
quinhentista dos Condes de Óbidos, e por investigadores contemporâneos 
como os vestígios de uma capela e albergaria de origem quinhentista, rela-
cionada com a antiga Igreja de São Martinho, ou como os resquícios de um 
templo do culto esotérico de Mitra, dos séculos II -III da nossa era, foram 
desde tempos imemoriais denominadas localmente de Casa dos Mouros. 
Esta designação reflete bem o desconhecimento secular da sua remota 
fundação e da sua função original, bem como o cruzamento entre a sua 
história e a história do planalto de Marvila e da vizinha zona do Alporão, cuja 
ocupação muçulmana constitui parte importante da história de Santarém.

A classificação das Ruínas da «Casa dos Mouros» 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 valor estético, técnico e material in-
trínseco, à sua conceção arquitetónica e paisagística, e à sua importância 
do ponto de vista da investigação histórica ou científica.

A zona especial de proteção do monumento agora classificado 
será fixada por portaria, nos termos do disposto no artigo 43.º da Lei 
n.º 107/2001, de 8 de setembro.

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 no 27.º da Lei n.º 107/2001, de 8 de setembro.

Foi promovida a audiência prévia da Câmara Municipal de Santarém.
Assim:
Nos termos do disposto no artigo 15.º, no n.º 1 do artigo 18.º e no n.º 2 

do artigo 28.º da Lei n.º 107/2001, de 8 de setembro, e no uso das compe-
tências 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 único
Classificação

São classificadas como monumento de interesse público as Ruínas da «Casa 
dos Mouros», na encosta de São Mateus, Santarém, União das Freguesias de 
Santarém (Marvila), Santa Iria da Ribeira de Santarém, Santarém (São Sal-
vador) e Santarém (São Nicolau), concelho e distrito de Santarém, conforme 
planta constante do anexo à presente portaria, da qual faz parte integrante.

10 de abril de 2014. — O Secretário de Estado da Cultura, Jorge 
Barreto Xavier.

ANEXO 
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e pela Portaria n.º 740 -F/2012, publicadas no Diário da República, 
2.ª série, n.º 248 (suplemento), de 24 de dezembro.

Os imóveis situam-se em grande relação de proximidade, confrontando 
com a Avenida Álvares Cabral, entre o Largo do Rato e o Jardim da Estrela, 
numa zona que acolhe diversos imóveis com valor patrimonial. Constituem 
ambos exemplares destacados da arquitetura de equipamentos escolares 
do século XX, distinguindo-se pelo seu valor estético, técnico, arquitetó-
nico, social e pedagógico, e ainda pela relevância dos respetivos autores.

Assim, o presente diploma define uma zona especial de proteção 
(ZEP) que tem em consideração o enquadramento dos imóveis, bem 
como a proximidade entre estes, a identidade histórica e cultural da 
estrutura urbana envolvente e a existência de outro edificado com inte-
resse patrimonial relevante.

A sua fixação visa salvaguardar os imóveis classificados no seu con-
texto urbanístico fundamental, assegurando as perspetivas de contempla-
ção e pontos de vista que constituem a bacia visual na qual se integram.

A fixação conjunta da ZEP, sendo que cada um dos monumentos, por 
si, goza dos limites agora definidos, atenta às especificidades do local e 
à sua relação com o edificado, resultando do entendimento da unidade 
da localização, topografia e pontos de vista.

Procedeu-se à audiência dos interessados, na modalidade de consulta 
pública, nos termos gerais e de acordo com o previsto no artigo 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 promovida a audiência prévia da Câmara Municipal de Lisboa.
Assim:
Sob proposta dos serviços competentes, nos termos do disposto no 

artigo 43.º da Lei n.º 107/2001, de 8 de setembro, conjugado com o 
disposto 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, 
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 único
Zona especial de proteção

É fixada a zona especial de proteção (ZEP) do Antigo Liceu de Pedro 
Nunes e dos Edifícios do Museu e Jardim-Escola João de Deus, classificados 
como monumentos de interesse público (MIP), respetivamente, pela Portaria 
n.º 740-O/2012 e pela Portaria n.º 740-F/2012, publicadas no Diário da Re-
pública, 2.ª série, n.º 248 (suplemento), de 24 de dezembro, sitos em Lisboa, 
freguesia de Campo de Ourique, concelho e distrito de Lisboa, conforme 
planta constante do anexo à presente portaria, da qual faz parte integrante.

10 de abril de 2014. — O Secretário de Estado da Cultura, Jorge 
Barreto Xavier.

ANEXO 

  

 Portaria n.º 282/2014
O Antigo Liceu de Pedro Nunes e os Edifícios do Museu e Jardim-

-Escola João de Deus encontram -se classificados como monumentos de 
interesse público (MIP), respetivamente, ela Portaria n.º 740 -O/2012  207770536 




