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ANEXOI

Câmpo Militar d6 Atiúbanota (í. posíção do Exârdto pôítuguê§)
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Direção-Geral do Património Cultural

Anúncio n.o 13392120í2

Projeúo de Dceisão rclàtivo à classilicação como Monumento de Inte-
ressc Púhlico (MIP) da Casr do Forro, incluindo os cómodos agrí.
colag c enexos, bem eomo a quinú* em que se integrrm, frcguesia dc
§rnta §enhorinhâ deBlsÍo,cottcelho de Cabeceiras dcBasto, distrito
dc Brrgr, e à fixrçâo dr respetivr zonr cspecial de proteção (ZEP).

I - Nos termos do artigo 25.o do Decreto-Lei n!309D009, dç 23
de obtubro, faço público quç, com firndamento ern Parecer da Secção

h) 1994 a 2001: diretor de Unidade de Negócio, consultor principal
na FBO Consultorçs, S. A.l

i) 1992 a 1994: gerente, diretor de projctos na SISÁQUÂ * Coasul.
torcs de Saneamento Básíco, L.d,;
, 1988 a 1994: diretor de projetos, consultor na MOTTCON-

SULT * Consultores de Engeúari4 L.el
*) 1988 a 1994: dírçtor do Dcpartam€nto de Estudos, chefe de

projeto na CONSULGAL- Organização e Gestão de prqietos In-
dustriais, L.e;

ô 1986 a 1988: coordenador dos investimentos de infraesüuturas
maritimas e portuárias na Direçâo-Geral ds portos;

m) 1985 a 1986: chefe de divisâo da Direção de planeamento e Ad-
ministração do Parimónio no Gabinete da Árca de Sines;

r) 1980 a 1985: engenheiro fiscal, Direçâo dos Serviços de Fiscali-
zação no Gabinete da Area de Sines.
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Gabinete do Secretário de Estado da Cultura

. O carnpo da Batalha de Aljubanota e área envolvente, também
designado Campo Militar de §ão Jorge de Aljubarota, foi classifi-
cado como monumento nacional pelo-Decreto n., 18/2010, de 2g de
dezembro.

O imóvel classificado compreende duas posições, estando a
primcira situada no lugar da Quinta do Fidalso. fresuesia e con-
celho da Batalla, e a ségunda no lugar dc Sao torge]freguesia da
Calvaria de Cima e concelho de porto de Mós, ambos nó distrito
de Leiria.

Deste singular conjunto patrimonial destaca-se a capela trecentista
dedicada à Virgem Maria e a São Jorge, bem como os vestígios arqueo-
lógicos medievais, testemunho material único, em toda a Éuropa, dos
dispositivos defensivos uÍilizados na época. são igualmente deieÍevar
os vestigios de ocupagão do tooal desde o paleolÍtió Superior, os valoros
inerentes da paisagem enquanto contexto e patrimóniô militar e ainda
a dimensão imaterial e memorial associadaâs implicaçôes simbólicas
e políticas da Batalha de Aljubarrota.

As zonas especiais de proteção que agora são fixadas visam pro-
teger e valorizar o campo de batalha classiÍicado como monumento
nacional, em ambas as posições, assegurando o seu enquadramento
palsagishco e a proteção dos elementos patrimoniais que o compõem,
nomeadamente os aaturais c os arqueôlógicos, pela importância que
tiveram na definiçào do complexo sistemãdefeüsivo poito em prática
por D. Nuno Alvares Pereira e na forma como detenninaram, de forma
eficaz.o sucesso do prélio.

Foram cumprídos os procedimentos de audição dos inteÍessados,
prevrstos no anigo 27.o da Lai n., 10712001, de 8 de setembro, e no
artigo 45.'do Decreto-Lei n." 309/2009, de 23 de outubro, de acordo
conr o disposto nos artigos I 00.o e seguintes do Código do prooedimento
Administrativo-

Assrm:
Sob proposta_dos serviços competentes, nos termos do disposto

no n.o 2 do artigo 43.o da Lei n., l0il200l, dE 8 dc seteÀbro,
cqnl-qqqgo com o disposto no n,o I do artigo 48.. do Decreto-Lei
n " 309/2009, de 23 de outubro, na redação atual, e no uso das
comp€tênçias conferidas pelo n.o I 1 do artigo 10.o do Decreto-Lei
n."_86-A/2011, de l2 dc jirlho, nranda o Go*verno, pelei Secretário
de Estado da Cultura, o scguinte:

Artigo unico

Zona especial de protcçâo do campo de Batalhs de A[ubarrota

. E Íluau a zona especial de proreção (ZEp) do campo da Batalha
de Aljúanota e área çnvolvenie, tambem designado Campo Müitar
de Sâo Jorge de Atjubanota, classificado comohonumentà nacional
pelo Decreto n." 18/2010, de 28 de dezembro, a que corrcspondem
duas posições:

a) A primeira situada no lugar da Quintâ do Fidalgo, freguesia e
concelho da Batalha distrito de Leiria, conforme pláta OiOetimi-
taçâo constante do anexo r da presente portaria e que desta faz parte
integrante:

à) A segun-da no lugar de São Jorge, Aeguesia da Calvaria de Cima,
c,onoelho de Porto de Mós, distrito de Leiri4 conforme planta de deli-
mitação consrante do ansxo u da presente portaria e que ãe$a faz pâÍte
integrante.

27 de agosto deZAl,2. -O Secrçtário de Estado daCtútur4 Fran-
cisco José VÍegas.

ANEXO II


