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Villa Romana do Rabaçal 

Foi publicada no Diário da República n.º 236/2018, Série II de 2018-12-07 a Portaria n.º 660/2018, que 
fixa a zona especial de proteção (ZEP) da Villa Romana do Rabaçal, no lugar da Ordem, União das 
Freguesias de São Miguel, Santa Eufémia e Rabaçal, concelho de Penela, e freguesia do Zambujal, 
concelho de Condeixa-a-Nova, distrito de Coimbra. 

Original de planta 

 

Igreja de São João Baptista, matriz de São João das Lampas, e 
respetivo adro 
Foi publicada no Diário da República n.º 196/2018, Série II de 2018-10-11, a Portaria n.º 513/2018, que 
fixa a zona especial de proteção (ZEP) da Igreja de São João Baptista, matriz de São João das Lampas, e 
respetivo adro, na Avenida Central, São João das Lampas, União das Freguesias de São João das 
Lampas e Terrugem, concelho de Sintra, distrito de Lisboa, classificados como monumento de interesse 
público 

Original de planta 

 

Ascensor da Glória e meio urbano que o envolve 
Portaria n.º 394/2018 - Diário da República n.º 153/2018, Série II de 2018-08-09, que fixa a zona especial 
de proteção e as restrições aplicáveis ao Ascensor da Glória e meio urbano que o envolve, classificado 
como monumento nacional, nas freguesias da Misericórdia, Santa Maria Maior e Santo António, concelho 
e distrito de Lisboa. 

Original de planta 

 

Ponte Românica de Vilar Maior 
Portaria n.º 202/2018 - Diário da República n.º 58/2018, Série II de 2018-03-22, relativa à classificação 
como monumento de interesse público a Ponte Românica de Vilar Maior, em Vilar Maior, União das 
Freguesias de Aldeia da Ribeira, Vilar Maior e Badamalos, concelho do Sabugal, distrito da Guarda, e fixa 
a respetiva zona especial de proteção. 

Original de planta 

 

Castelo de Leiria e da Capela de São Pedro 
Portaria n.º 201/2018 - Diário da República n.º 58/2018, Série II de 2018-03-22, relativa à alteração da 
zona especial de proteção (ZEP) do Castelo de Leiria e da Capela de São Pedro, em Leiria, União das 
Freguesias de Leiria, Pousos, Barreiras e Cortes, concelho e distrito de Leiria, classificados como 
monumentos nacionais. 

Original de planta 

 

Capela de São Sebastião, incluindo o património móvel integrado 
Portaria n.º 9/2018 - Diário da República n.º 2/2018, Série II de 2018-01-03, relativa à classificação como 

monumento de interesse público a Capela de São Sebastião, incluindo o património móvel integrado, no 
Largo de São Sebastião, Ericeira, freguesia da Ericeira, concelho de Mafra, distrito de Lisboa, e fixa a 
respetiva zona especial de proteção. 

https://dre.pt/application/conteudo/117279109
http://www.patrimoniocultural.gov.pt/static/data/patrimonio_imovel/diplomas_de_classificacao_e_de_desclassificacao/villaromanadorabacal.jpg
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/116631337/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&filtrar=Filtrar&dreId=116631318
http://www.patrimoniocultural.gov.pt/static/data/patrimonio_imovel/zeps/igrejadesaojoaobaptista.jpg
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/115944674/details/3/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2018-08-09&date=2018-08-01&filtrar=Filtrar&dreId=115944613
http://www.patrimoniocultural.gov.pt/static/data/patrimonio_imovel/classificacao_do_patrimonio/zepplantas/ascensordagloriaemeiourbanoqueoenvolveepalaciofoz.jpg
https://dre.pt/application/conteudo/114904539
http://www.patrimoniocultural.gov.pt/static/data/patrimonio_imovel/classificacao_do_patrimonio/diplomas_de_classificacao_e_desclassificacao_ano_em__curso/ponteromanica.jpg
https://dre.pt/application/conteudo/114904538
http://www.patrimoniocultural.gov.pt/static/data/patrimonio_imovel/classificacao_do_patrimonio/diplomas_de_classificacao_e_desclassificacao_ano_em__curso/castelodeleiria.jpg
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114453084/details/3/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2018-01-03&date=2018-01-01&dreId=114446935


Original de planta 1 e 2 
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Capela de São Sebastião, incluindo o património móvel integrado 
Portaria n.º 9/2018 - Diário da República n.º 2/2018, Série II de 2018-01-03, relativa à classificação como 
monumento de interesse público a Capela de São Sebastião, incluindo o património móvel integrado, no 
Largo de São Sebastião, Ericeira, freguesia da Ericeira, concelho de Mafra, distrito de Lisboa, e fixa a 
respetiva zona especial de proteção. 

Original de planta 1 e 2 

 

Solar da Quinta do Regalo, jardins, capela, telheiro, fonte e tanque 
Portaria n.º 462/2017 - Diário da República n.º 235/2017, Série II de 7 de dezembro, relativa à 
classificação como monumento de interesse público o Solar da Quinta do Regalo, jardins, capela, telheiro, 
fonte e tanque, na Quinta do Regalo, Geria, União das Freguesias de Antuzede e Vil de Matos, concelho 
e distrito de Coimbra, e fixa a respetiva zona especial de proteção. 

Original da planta 

 

Ermida de Nossa Senhora do Rosário 
Portaria n.º 428/2017 - Diário da República n.º 224/2017, Série II de 2017-11-21 

Fixa a zona especial de proteção (ZEP) da Ermida de Nossa Senhora do Rosário, no Largo das Forças 
Armadas, Moita, União das Freguesias de Gaio-Rosário e Sarilhos Pequenos, concelho da Moita, distrito 
de Setúbal, classificada como monumento de interesse público. 

Original de planta 1 e 2 

 

Igreja e Antigo Convento de Nossa Senhora da Boa Hora 
Portaria n.º 382/2017 - Diário da República n.º 211/2017, Série II de 2017-11-02 
Fixa a zona especial de proteção (ZEP) da Igreja e do antigo Convento de Nossa Senhora da Boa Hora, 
no Largo da Boa Hora, Lisboa, freguesia da Ajuda, concelho e distrito de Lisboa, classificados como 
monumento de interesse público. 

Original da planta1 
 
Original da planta2 
 

 

Ermida de Santo António dos Olivais 
Portaria n.º 355/2017 - Diário da República n.º 201/2017, Série II de 2017-10-18 
Fixa a zona especial de proteção (ZEP) da Ermida de Santo António dos Olivais, na Herdade das 
Tapadas, freguesia e concelho de Alter do Chão, distrito de Portalegre, classificada como monumento de 
interesse público. 

Original da planta 
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Igreja de Santa Iria, paroquial de Santa Iria 
Portaria n.º 174/2017 - Diário da República n.º 130/2017, Série II de 07 de julho, relativa à classificação 
como monumento de interesse público a Igreja de Santa Iria, paroquial de Santa Iria, na Estrada da Mina 
de São Domingos, Santa Iria, freguesia de Salvador, concelho de Serpa, distrito de Beja, e fixa a 
respetiva zona especial de proteção. 

Original da planta 

 

Pastelaria Mexicana, incluindo o seu património artístico integrado 
Portaria n.º 203/2017  - Diário da República n.º 146/2017, Série II de 2017-07-31 

 

Fixa a zona especial de proteção (ZEP) da Pastelaria Mexicana, incluindo o seu património artístico 
integrado, na Avenida Guerra Junqueiro, 30 C, Lisboa, freguesia do Areeiro, concelho e distrito de Lisboa, 
classificada como monumento de interesse público. 

Original da planta 

 

Igreja de Nossa Senhora da Assunção, matriz de Colares, incluindo 
o adro 
Portaria n.º 186/2017 - Diário da República n.º 141/2017, Série II de 24 de julho 

Fixa a zona especial de proteção (ZEP) da Igreja de Nossa Senhora da Assunção, matriz de Colares, 
incluindo o adro, no Largo Dr. Carlos França, freguesia de Colares, concelho de Sintra, distrito de Lisboa, 
classificada como monumento de interesse público. 

Original da planta 

 

Igreja de Santa Iria, paroquial de Santa Iria 
Portaria n.º 174/2017 - Diário da República n.º 130/2017, Série II de 07 de julho, relativo à classificação 
como monumento de interesse público a Igreja de Santa Iria, paroquial de Santa Iria, na Estrada da Mina 
de São Domingos, Santa Iria, freguesia de Salvador, concelho de Serpa, distrito de Beja, e fixa a 
respetiva zona especial de proteção. 

Original da planta 
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