Igreja de Santo António dos Olivais, com seu adro escadório e capelas

Foi publicada no Diáro da República, 2ª série, nº 4 de 07 janeiro a Declaração de Retificação nº 13/2021, constante do Anexo à Portaria 614/2020, publicada no DR, 2ª série, nº 203, de 19 de outubro,
relativa à revisão da zona especial de proteção (ZEP), da Igreja de Santo António dos Olivais, com seu adro escadório e capelas, em Coimbra, freguesia de Santo António dos Olivais, concelho e distrito de
Coimbra, classificada como imóvel de interesse público pelo decreto público pelo Decreto nº 45327, publicado no Diário de Governo, 1ª séria, nº 251, de 25 de outubro de 1963.

Original de planta

Foi publicado no Diário da República n.º 203/2020, Série II de 2020-10-19 a Portaria n.º 614/2020 - Fixa a zona especial de proteção (ZEP) da Igreja de Santo António dos Olivais, com seu adro, escadório e
capelas, em Coimbra, freguesia de Santo António dos Olivais, concelho e distrito de Coimbra, classificada como imóvel de interesse público pelo Decreto n.º 45327, publicado no Diário do Governo, 1.ª série, n.º
251, de 25 de outubro de 1963.

Original de planta

Quinta de Valflores

Foi publicada no Diário da República, 2ª série, nº 4 de 07 janeiro, a Declaração de Retificação nº 12/2021, da Portaria 621/2020, publicada no DR, 2ª série, nº 203, de 19 de outubro, relativa à revisão e
ampliação da zona especial de proteção (ZEP), da Quinta de Valflores, em Santa Iria de Azoia, concelho de Loures, distrito de Lisboa, classificada como imóvel de interesse público (IIP).

Foi publicado no Diário da República n.º 203/2020, Série II de 2020-10-19 a Portaria n.º 621/2020 - Revê e amplia a zona especial de proteção (ZEP) da Quinta de Valflores, em Santa Iria de Azoia, concelho
de Loures, distrito de Lisboa, classificada como imóvel de interesse público (IIP), conforme o Decreto n.º 28/82, publicado no Diário da República, 1.ª série, n.º 47, de 26 de fevereiro, alterada pelo Decreto n.º
5/2002, publicado no Diário da República, 1.ª série-B, n.º 42, de 19 de fevereiro, cujo perímetro foi fixado por portaria publicada no Diário da República, 2.ª série, n.º 213, de 14 de setembro de 1982, alterado
pela Portaria n.º 129/99, publicada no Diário da República, 2.ª série, n.º 35, de 11 de fevereiro.

Original de planta 1 e 2

Aldeia de Castelo Novo

Foi publicado no Diário da República n.º 203/2020, Série II de 2020-10-19 a Portaria n.º 606/2020 - Classifica como conjunto de interesse público (CIP) a Aldeia de Castelo Novo, na freguesia de Castelo Novo,
concelho do Fundão, distrito de Castelo Branco, e fixa a respetiva zona especial de proteção (ZEP).

Original de planta

Castro do Crastoeiro (aguarda retificação, pois foi publicado como Castroeiro)

Foi publicado no Diário da República n.º 157/2020, Série II de 2020-08-13 a Portaria n.º 510/2020, que classifica como sítio de interesse público o Castro do Crastoeiro, em Crastoeiro/Campos, freguesia de
São Cristóvão de Mondim de Basto, concelho de Mondim de Basto, distrito de Vila Real, e fixa a respetiva zona especial de proteção.

Original de planta

Igreja de Santo António de Moscavide, incluindo o campanário, o adro fronteiro e o património móvel integrado

Foi publicada no Diário da República n.º 156/2020, Série II de 2020-08-12, a Portaria n.º 508/2020 que classifica como monumento de interesse público a Igreja de Santo António de Moscavide, incluindo o
campanário, o adro fronteiro e o património móvel integrado, na Avenida de Moscavide e na Rua 25 de Abril, Moscavide, União das Freguesias de Moscavide e Portela, concelho de Loures, distrito de Lisboa, e
fixa a respetiva zona especial de proteção (ZEP).

Cromeleque dos Almendres

Foi publicada no Diário da República n.º 127/2020, Série II de 2020-07-02, a Portaria n.º 477/2020, que fixa a zona especial de proteção (ZEP) do Cromeleque dos Almendres, na Herdade dos Almendres,
União das Freguesias de Nossa Senhora da Tourega e Nossa Senhora de Guadalupe, concelho e distrito de Évora, classificado como monumento nacional, conforme Decreto n.º 4/2015, publicado no Diário da
República, 1.ª série, n.º 44, de 4 de março de 2015

Original de planta

Ponte Velha de Silves, sobre o rio Arade

Foi publicada no Diário da República n.º 65/2020, Série II de 2020-04-01 a Portaria n.º 330/2020 que classifica como monumento de interesse público a Ponte Velha de Silves, sobre o rio Arade, em Silves,
freguesia e concelho de Silves, distrito de Faro, e fixa a zona especial de proteção.

Original de planta

Capela de São Francisco

Foi publicada no Diário da República n.º 62/2020, Série II de 2020-03-27 a Portaria n.º 320/2020 que classifica como monumento de interesse público a Capela de São Francisco, no Largo de São Francisco,
Fundão, União das Freguesias de Fundão, Valverde, Donas, Aldeia de Joanes e Aldeia Nova do Cabo, concelho do Fundão, distrito de Castelo Branco.

Original de planta

Capela do Espírito Santo

Foi publicada no Diário da República n.º 62/2020, Série II de 2020-03-27 a Portaria n.º 316/2020 que classifica como monumento de interesse público a Capela do Espírito Santo, no Largo do Espírito Santo,
Fundão, União das Freguesias de Fundão, Valverde, Donas, Aldeia de Joanes e Aldeia Nova do Cabo, concelho do Fundão, distrito de Castelo Branco.

Original de planta

