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PARTE B

 ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

Gabinete da Presidente

Despacho n.º 3960/2013
Nos termos dos artigos 8.º e 10º, n.º 1 da Lei de Organização e Fun-

cionamento da Assembleia da República (LOFAR), republicada pela 
Lei n.º 28/2003, de 30 de julho, nomeio Pedro Neves Tavares Courela 
para o cargo de assessor do meu gabinete, com efeitos a partir do dia 
1 de março de 2013.

5 de março de 2013. — A Presidente da Assembleia da República, 
Maria da Assunção A. Esteves.

206817855 

 Secretário-Geral

Despacho (extrato) n.º 3961/2013
Por despacho de 7 de fevereiro de 2013, do Presidente do Grupo 

Parlamentar do Bloco de Esquerda:
Ada Maria Costa Pereira da Silva, nomeada, nos termos do n.º 6, do 

artigo 46.º, da lei de Organização e Funcionamento dos Serviços da 
Assembleia da República, republicada pela Lei n.º 28/2003, de 30 de 
julho, para a categoria de assistente parlamentar do Grupo Parlamentar 
do Bloco de Esquerda, com efeitos a partir do dia 11 de fevereiro de 
2013.

8 de março de 2013. — O Secretário -Geral, João Manuel Cabral 
Tavares.

206816145 

PARTE C

 PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

Gabinete do Secretário de Estado da Cultura

Despacho n.º 3962/2013
Nos termos do disposto na alínea a) do artigo 6.º do Decreto Regu-

lamentar n.º 35/2007, de 29 de março, e no âmbito dos poderes que 
me foram delegados através do Despacho n.º 15249/2012, de 16 de 
novembro, publicado no D.R. n.º 230, 2.ª série, de 28 de novembro de 
2012, homologo a designação das seis individualidades de reconhecido 
mérito a seguir indicadas propostas pela diretora da Direção -Geral do 
Património Cultural a fim de integrarem a Secção do Património Arqui-
tetónico e Arqueológico do Conselho Nacional da Cultura:

 - Doutor Cláudio Torres;
 - Dr. Paulo Jorge Garcia Pereira;
 - Prof. Doutor João Pedro da Cunha Ribeiro;
 - Prof. Engenheiro António Ressano Garcia Lamas;
 - Arquiteto Nuno Grande;
 - Arquiteto Jorge Brito e Abreu.
27 de fevereiro de 2013. — O Secretário de Estado da Cultura, Jorge 

Barreto Xavier.
4932013 

 Portaria n.º 144/2013
Projetado em 1954 pelo Arquiteto Carlos Loureiro, o Edifício Parnaso 

é já uma referência na história da arquitetura portuguesa, concretizando 
com elevada qualidade artística e construtiva os princípios da arquite-
tura modernista, da Carta de Atenas e da Organização dos Arquitetos 
Modernos (ODAM), de que o autor foi membro ativo.

Destaca -se o domínio das escalas, a utilização de volumes simples 
que se articulam de forma harmoniosa e a qualidade plástica global. O 
edifício mantém um generoso afastamento em relação à via pública, o 
que permite criar um espaço de desafogo, mas consegue simultanea-
mente impor uma presença marcante no cenário urbano, conjugação 
que evidencia rigor técnico e talento.

A classificação do Edifício Parnaso reflete os critérios constantes do 
artigo 17.º da Lei n.º 107/2001, de 8 de setembro, relativos ao caráter ma-

tricial do bem, ao génio do respetivo criador, ao seu valor estético, técnico 
e material intrínseco e à sua conceção arquitetónica e urbanística.

A zona especial de proteção (ZEP) tem em consideração crité-
rios de estabilidade, clareza dos limites e proporcionalidade, e a 
sua fixação visa garantir a proteção e qualidade das intervenções 
no espaço urbano em relação visual de proximidade com o mo-
numento.

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, alte-
rado 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 com-
petências 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 Edifício Par-
naso, na Rua de Oliveira Monteiro e na Rua de Nossa Senhora de Fátima, 
Porto, freguesia de Cedofeita, concelho e distrito do Porto, 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.

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

 4862013 

 Portaria n.º 145/2013
A Igreja Paroquial de Vila Chã da Braciosa constitui um documento 

particularmente importante para a história da arte e arquitetura nor-
destina, estatuto reforçado pela integridade e autenticidade que ainda 
patenteia, cada vez mais raras no panorama regional.

Implantada no centro da povoação, onde constitui o imóvel de maior 
impacto arquitetónico, e rodeada por adro murado que integra o cemité-
rio, a igreja conjuga duas grandes tradições estilistas, a gótica medieval, 
patente na solução dos arcos diafragmas ogivais que dividem a nave 
e na pequena capela batismal com pia em pedra de base espiralada e 
taça românico -gótica e pavimento em seixos, já muito raro, e a tradição 
clássica, na sua versão maneirista erudita. O arco triunfal da capela -mor, 
construída em 1766, é uma obra de cantaria de grande qualidade técnica, 
denotando conhecimento da tratadística clássica, bem patente, também, no 
excelente tratamento dos pilares arquitraves exteriores. Destaca -se ainda o 
património integrado de qualidade superior, nomeadamente os retábulos 
em talha dourada e policromada que cobrem um vasto período em termos 
de linguagens artísticas, desde o estilo nacional ao rococó, e que conseguiu 
sobreviver com elevado grau de integridade até aos nossos dias.

O adro murado de generosas dimensões e o pequeno cemitério com-
põem um conjunto canónico coerente, palco das principais celebrações 
litúrgicas que marcam a vida dos habitantes em comunidade. O monu-
mento resulta harmonioso na sua escala humana e coerência funcional, 
sendo claramente um elemento qualificador do território e um exemplar 
relevante da arquitetura de função paroquial nordestina, enriquecido 
por uma acumulação de soluções arquitetónicas de épocas distintas. 
A igreja constitui um bom testemunho da resistência das linguagens e 
anacronismos que no Nordeste contrariam frequentemente demarcações 
estilísticas teóricas, possuindo ainda valor simbólico e urbanístico, 
enquanto referência identitária e elemento que ordena o espaço físico.

A classificação da Igreja de São Cristóvão, paroquial de Vila Chã da 
Braciosa, incluindo o cemitério 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 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.

Assim:
Sob proposta dos serviços competentes, 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, conjugado com o disposto no n.º 2 do 
artigo 30.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 único
Classificação

É classificada como monumento de interesse público a Igreja de São 
Cristóvão, paroquial de Vila Chã da Braciosa, incluindo o cemitério, em 
Vila Chã da Braciosa, freguesia de Vila Chã da Braciosa, concelho de 
Miranda do Douro, distrito de Bragança, conforme planta constante do 
anexo à presente portaria e que desta faz parte integrante.

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

ANEXO

Igreja de São Cristóvão, paroquial de Vila Chã da Braciosa, 
incluindo o cemitério 

  
 4872013 

 Portaria n.º 146/2013
A janela de tipologia manuelina da antiga Rua Direita, situada no 

centro histórico da Guarda, em pleno recinto muralhado da cidade e 
junto do adro da igreja de S. Vicente, destaca -se na fachada de granito de 
um edifício austero, talvez o Paço Episcopal medieval que foi palco do 
assassinato do Bispo D. Álvaro de Chaves, lançado de uma janela pelo 
seu criado. Ainda que esta associação não esteja comprovada, a janela 
quinhentista mantém -se no imaginário local como referência irresistível 
ao célebre episódio. A sua construção terá decorrido em paralelo à última 
fase das obras da terceira Sé da Guarda, concluída em meados do sécu-
lo XVI. A elegante composição renascentista da janela, com elementos 
de gosto florentino, possui semelhanças com a molduração do pórtico 
da Capela dos Pinas na referida Sé, datada do reinado de D. João III.

A classificação da Janela manuelina do antigo Paço Episcopal da Guarda 
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 com tes-
temunho de vivências ou factos históricos, ao seu valor estético, técnico e 
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.




