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Comissão Nacional de Eleições

Exmo. Senhor
João Pereira
Movimento de Cidadãos Independentes
Novo Rumo

secretariado@novorumo.info

Nossa referência: 1.12
Proc. n.o 175/AL-2013

Assunto: Remoção de propaganda

Junto remeto a V. Exa., para conhecimento, cópia do ofício que, nesta data, foi enviado ao

Senhor Presidente da Câmara Municipal de Olhão.

Com os melhores cumprimentos,

O Secretário da Comissão

Paulo Madeira

Anexo: O mencionado
ID
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Comissão Nacional de Eleições

Exmo. Senhor
Presidente da
Câmara Municipal de Olhão

geral@cm-olhao.pt

Sua referência: Sua comunicação: Nossa referência: 1.12
Proc. n.o 175/AL-2013

Assunto: Remoção de propaganda

Tendo sido apresentada nesta Comissão a participação em referência, junto remeto a V.
Exa. cópia da mesma para se pronunciar, querendo, no prazo de 24 horas, sobre os factos
nela constantes.

Não obstante o prazo para se pronunciar, cumpre transmitir a V. Exa. que o entendimento
da CNE em matéria de propaganda político eleitoral é o seguinte:

IIEncontra-se cometida à Comissão Nacional de Eleições a competência específica
para assegurar a igualdade de oportunidades de ação e propaganda das
candidaturas (alínea d), do artigo 5. o da Lei n° 71/78, de 27 de Dezembro).

Como referiu o Tribunal Constitucional, no Acórdão n. o 605/89, o controlo da CNE é
exercido "não apenas quanto ao acto eleitoral em si mas de forma abrangente de
modo a incidir também sobre a regularidade e a validade dos actos praticados no
decurso do processo eleitoral".

O mesmo Tribunal veio consagrar no Acórdão n. o 312/2008 que "É a especial
preocupação em assegurar que estes actos (eleições e referendos), de crucial
importância para um regime democrático, sejam realizados com a maior isenção,
de modo a garantir a autenticidade dos seus resultados, que justifica a existência e
a intervenção da CNE, enquanto entidade administrativa independente".

A propaganda eleitoral consiste na atividade de promoção de ideias, opções ou
candidaturas políticas e baseia-se nas ações de natureza política e publicitária
desenvolvidas pelos candidatos, seus apoiantes e mandatários ou representantes
destinadas a influir sobre os eleitores, de modo a obter a sua adesão às
candidaturas e, em consequência, a conquistar o seu voto.

A atividade de propaganda político-partidária, tenha ou não cariz eleitoral, seja qual
for o meio utílízado, é livre e pode ser desenvolvida, fora ou dentro dos períodos de
campanha, com ressalva das proibições e limitações expressamente previstas na
lei.
Em sede de propaganda vigora o princípio da liberdade de ação e propaganda das
candidaturas (artigos 13.o e 113. o da CRP), como corolário do direito fundamental
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de "exprimir e divulgar livremente o pensamento pela palavra, pela imagem ou por
qualquer outro meio" (artigo 37. ° da CRP).

Deste regime constitucional resulta que:

- As entidades públicas e privadas não podem diminuir a extensão e o alcance do
conteúdo essencial de preceitos constitucionais que só pode sofrer restrições,
necessariamente, por via de lei geral e abstrata e sem efeito retractivo, nos casos
.expressamente previstos na Constituição, "devendo as restrições limitar-se. ao
necessário para salvaguardar outros direitos ou interesses constitucionalmente
protegidos" (artigo 18. ° da CRP).

- A liberdade de expressão garante não só o direito de manifestar o próprio
pensamento, como também o da livre utilização dos meios através dos quais esse
pensamento pode ser difundido.

- A afixação de mensagens de propaganda em lugares ou espaços públicos, seja
qual for o meio utilizado, é livre no sentido de não depender de obtenção de licença
de qualquer autoridade administrativa, salvo quando o meio utilizado exigir obras de
construção civil, caso em que apenas estas estão sujeitas a licenciamento. De outro
modo, estar-se-ia a sujeitar o exercício de um direito fundamental a um atoprévio e
casuístico de licenciamento, o que poderia implicar o risco de a efetivação prática
desse direito cair na disponibilidade dos órgãos da Administração.

A matéria da afixação de propaganda política é regulada pela Lei n° 97/88, de 17
de Agosto, que veio definir as condições básicas e os critérios de exercício das
atividades de propaganda, tendo atribuído às Câmaras Municipais a competência
para ordenarem e promoverem a remoção dos meios e mensagens de propaganda
política em determinados condicionalismos, a seguir referidos.

o exercício das atividades de propaganda em lugar ou espaço público é livre, seja
qual for o meio utilizado, embora o agente se deva nortear pelos requisitos
previstos no n. ° 1 do artigo 4. ° da Lei n. °97/88.

As exceções à liberdade de propaganda estão expressas e taxativamente previstas
nos nOs2 e 3 do artigo 4. ° da Lei n. ° 97/88 que, como qualquer exceção, devem ser
interpretadas de forma estrita e não restritiva para os direitos, liberdades e
garantias.

Nesse sentido, deve entender-se que a Lei n° 97/88 não concede qualquer margem
de decisão aos órgãos autárquicos para determinar locais proibidos para a afixação
de propaganda. Nem tão pouco podem fundamentar a proibição invocando, de
forma abstrata, razões que correspondem a algumas das alíneas do n° 1 do artigo
4° do referido diploma.

Com efeito, o n° 1 do artigo 4° da Lei 97/88 tem um sentido e incidência diferentes,
estejamos a analisá-lo no plano da propaganda ou no plano da publicidade, matéria
também aí tratada.

Como já referiu o Tribunal Constitucional em sede do seu Acórdão n.° 636/95, "o
artigo 4° não se dirige às câmaras municipais nem, pois, a uma sua qualquer

Av. D. Carlos I, nO128-7° -1249-065 LISBOA Telefone: 213923800 Fax: 213953543 e-mail: cne@cne.pl

mailto:cne@cne.pl


Comissão Nacional de Eleições

actividade regulamentar. O que a lei aí faz é ordenar por objectivos a actuação de
diferentes entidades: das câmaras municipais, quanto aos critérios de licenciamento
da publicidade, e dos sujeitos privados, quanto ao exercício da propaganda".

Sendo esta a incidência da norma do artigo 4° da Lei n° 97/88, os objetivos ou
critérios elencados no respetivo n° 1não servem para impor uma proibição.

No que diz respeito à remoção de propaganda, há que distinguir a propaganda
legalmente afixada daquela que está colocada em locais especificamente proibidos.
por lei.

- Quanto à primeira, dispõe o artigo 6. ° da Lei n° 97/88 que essa remoção é da
responsabilidade das entidades que a tiverem instalado, competindo às câmaras
municipais, ouvidos os interessados, definir os prazos e condições de remoção dos
meios de propaganda utilizados. De acordo com o entendimento da CNE a este
respeito, as entidades apenas podem remover meios amovíveis de propaganda que
conflituem com o disposto no n° 1 do artigo 4° da lei 97/88, quando tal for
determinado por tribunal competente ou os interessados, depois de ouvidos e com
eles fixados os prazos e condições de remoção, o não façam naqueles prazos e
condições, sem prejuízo do direito de recurso que a estes assista. Excecionalmente
pode(ão ser removidos meios amovíveis de propaganda que afetem direta e
comprovada mente a segurança das pessoas ou das coisas, constituindo perigo
eminente, situação incompatível com a observância das formalidades legais, sem
prejuízo da imediata notificação dos interessados.

- Quanto à segunda, determina o n° 2 do artigo 5° da Lei n° 97/88 que as câmaras
municipais, notificado o infrator, são competentes para ordenar a remoção das
mensagens de publicidade ou de propaganda e de embargar ou demolir obras
quando contrárias ao disposto na lei. Ora, as proibições à liberdade de propaganda
estão expressas e taxativamente previstas no n° 2 do artigo 4° da Lei 97/88. Neste
âmbito, podem as autoridades adotar as medidas que entendam convenientes para
que não haja afixação de propaganda naqueles locais. Trata-se de protecção de
zonas e prédios que pela sua dignidade política e estatuto constitucional ou pelo
seu valor histórico e cultural devem ser preservadas da afixação de qualquer
propaganda. Contudo, não podem ordenar a remoção de material de propaganda
sem primeiro notificar e ouvir as forças partidárias. Mais, a decisão de qualquer
entidade que ordene a remoção de propaganda deve ser precedida de notificação à
candidatura respetiva, devendo, ser fundamentada relativamente a cada meio de
propaganda cuja remoção esteja em causa. É necessário justificar e indicar
concretamente as razões de facto e de direito pelas quais o exercício da atividade
de propaganda não obedece em determinado local aos requisitos legais, não
bastando a vaga invocação da lei. E mesmo neste caso, não podem os órgãos
autárquicos mandar remover material de propaganda gráfica colocado em locais
classificados ou proibidos por lei sem primeiro notificar e ouvir as forças partidárias
envolvidas.

Segundo o Acórdão n. ° 310/2009 do Tribunal Constitucional, «... a Constituição
estabelece, como princípio de direito eleitoral, a liberdade de propaganda, que se
entende aplicável, às campanhas e pré-campanhas eleitorais, e que constitui uma
manifestação particularmente intensa da liberdade de expressão, e que envolve,
numa dimensão negativa, por efeito da obrigação de neutralidade da
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Administração, "o direito à não interferência no desenvolvimento da campanha
levada a cabo por qualquer candidatura" ... a liberdade de propaganda implica, ela
própria, a impossibilidade de intromissão da Administração em relação aos
conteúdos e finalidades da mensagem de propaganda e à sua adequação em
relação à função de esclarecimento e mobilização a que se destina ... »"

Assim, face ao que se acaba de expor e considerando que se encontra em curso o
processo eleitoral e que compete à CNE acautelar a normal atividade de propaganda
eleitoral, garantindo que:-a 'Administração, em particular os órgãos das autarquias locais,
não proíbam, pela prática administrativa, o exercício do direito de expressão através da
realização de propaganda, fica V. Exa. notificado, a serem verdade os factos alegados pelo
participante, para ordenar a reposição imediata de toda a propaganda ilicitamente
removida e se abster de remover qualquer propaganda.

Com os melhores cumprimentos,

o Secretário da Comissão

P~k:~.

Anexo: o mencionado
ID

Av. D. Carlos I, n° 128-7° -1249-065 LISBOA Telefone: 213923800 Fax: 213953543 e-mail: cne@cne.pt

mailto:cne@cne.pt


CNE,/ El'H'/ 03904 04 (r3 '1:)
Comissão Nacional de Eleições

De:
Enviado:
Para:
Assunto:

Anexos:

Ex. Senhores,

Novo Rumo - Secretariado <secretariado@novorumo.info>
terça-feira, 3 de Setembro de 2013 13:54
Comissão Nacional de Eleições
Queixa crime contra câmara municipal de Olhão por furto de propaganda eleitoral
do Movimento de Cidadãos Independentes Novo Rumo
queixa CNE mercado.pdf; zona c1assificada.pdf; faixas roubadasJpg

Segue em anexo a queixa por furto de propaganda eleitoral contra a Câmara Municipal de Olhão. Muito se solicita
que, com carácter de urgência, seja notificada a câmara de Olhão para repor imediatamente a propaganda furtada
no local de onde foi roubada.

Com os melhores cumprimentos,

Pelo Movimento de Cidadãos Independentes Novo Rumo

João Pereira

1
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Comissão Nacional de Eleições

URGENTE

NOVO RUMO - MOVIMENTO DE CIDADÃOS INDEPENDENTES, com sede na Rua Dâmaso da

Encarnação 162 RCID, em Olhão, vem apresentar

QUEIXA CRIME

por destruição do material de çampanha eleitoral do Movimento de Cidadãos

Independentes Novo Rumo

praticado pela

Câmara Municipal de Olhão

nos termos e com os fundamentos seguintes:

10

Os requerentes constituem um Grupo de Cidadãos Eleitores que concorrem às eleições

municipais, no concelho de Olhão, sob o nome MOVIMENTO DE CIDADÃOS INDEPENDENTES

NOVO RUMO;

20
A fim de dar a conhecer o Movimento, têm os seus integrantes promovido uma campanha

publicitária elaborada pelos próprios com recurso a faixas artesanais, mas bem confeccionadas,

colocadas em locais públicos. A opção por faixas artesanais prende-se por as mesmas possuírem

baixo impacte visual em relação a cartazes e outdoors e custos irrisórios;

30

Sempre cumprindo o Movimento de Cidadãos Independentes Novo Rumo com o disposto no

número 2 do artigo 450 do LEOAL, nunca colocando faixas em fachadas de edifícios dos centros

históricos ou edifícios públicos: "Não é admitida a afixação de cartazes nem a realização de

inscrições ou pinturas murais em centros históricos legalmente reconhecidos, em monumentos

nacionais, em templos e edifícios religiosos, em edifícios sede de órgãos do Estado, das Regiões

Autónomas e das autarquias locais, em edifícios públicos ou onde vão funcionar assembleias de
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cO NOVO RUMO
voto, nos sinais de trânsito ou nas placas de sinalização rodoviária ou ferroviária e no interior de

repartições e de edifícios públicos, salvo, quanto a estes, em instalações destinadas ao convívio

dos funcionários e agentes." ;

4°
Bem como todas as recomendações da Comissão Nacional de Eleições.

5°

Ora, apesar de todos os cuidados assumidos pelo Movimento de Cidadãos Independentes NOVO

RUMO, no noite de 31 de Agosto para 1 de Setembro, o Movimento de Cidadãos Independentes

NOVO RUMO constatou que as suas faixas, presas entre candeeiros, na zona dos mercados de

Olhão, foram subtraídas por funcionários da Câmara Municipal;

6°
Enquanto a poucos metros dois gigantescos cartazes do candidato do Partido Socialista à câmara

municipal cobrem parcialmente a fachada de um dos edifícios históricos mais emblemáticos de

Olhão, o edifício da antiga alfândega.

Em nosso entender, apesar de se tratarem de faixas e não de cartazes, a acção da Câmara

Municipal de Olhão viola claramente o disposto no número 1 do artigo 45° do LEOAL: "A afixação

de cartazes não carece de autorização nem de comunicação às autoridades administrativas";

8°

Sendo que o número 1 do artigo 175° do LEOAL - Dano em material de propaganda - prevê pena

de prisão até 1 ano ou multa até 120 dias para quem destruir material de propaganda eleitoral:

"Quem roubar, furtar, destruir, rasgar, desfigurar ou por qualquer forma inutilizar ou tornar

inelegível, no todo ou em parte, material de propaganda eleitoral ou colocar por cima dele

qualquer outro material é punido com pena de prisão até 1 ano ou pena de multa até 120 dias" ;

9°

Não sendo aplicável o disposto no n.o 2 do mesmo artigo 175°, já que as faixas estavam

colocadas entre candeeiros de iluminação e não na fachada de edifícios.

10°

Para além da clara violação do disposto no n.o 2 do artigo 175° do LEOAL, é nosso entender que

a acção da Câmara teve como objectivo o favorecimento da candidatura de António Pina, actual

vice-presidente da autarquia e cabeça de lista pelo Partido Socialista às próximas eleições

autárquicas;

11°

Violando assim a câmara o disposto no artigo 40° do LEOAL - Igualdade de oportunidades das

candidaturas - : "Os candidatos, os partidos políticos, coligações e grupos proponentes têm direito

a efectuar livremente e nas melhores condições a sua propaganda eleitoral, devendo as entidades

públicas e privadas proporcionar-lhes igual tratamento, salvo as excepções previstas na ler;
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12°

Violando ainda a autarquia o disposto no n.o 1 do artigo 410 do LEOAL: "Os órgãos do Estado, das

Regiões Autónomas e das autarquias locais, das demais pessoas colectivas de direito público,

das sociedades de capitais públicos ou de economia mista e das sociedades concessionárias de

serviços públicos, de bens do domínio público ou de obras públicas, bem como, nessa qualidade,

os respectivos titulares, não podem intervir directa ou indirectamente na campanha eleitoral nem

praticar actos que de algum modo favoreçam ou prejudiquem uma candidatura ou uma entidade

proponente em detrimento ou vantagem de outra, devendo assegurar a igualdade de tratamento e

a imparcialidade em qualquer intervenção nos procedimentos eleitorais" ;

13°

Sendo que o funcionário Luís Rocha, da Câmara de Olhão, após interpelar um elemento do

Movimento Cidadãos Independentes Novo Rumo, assegurando ao mesmo que iria mandar

remover as faixas de propaganda eleitoral do movimento, terá sido informado que a destruição de

propaganda eleitoral é punível com pena de multa ou prisão;

14°

Não podendo assim os prevaricadores declararem desconhecer as implicações legais dos actos;

15°

Estando os autores da acção da destruição da propaganda eleitoral do Movimento de Cidadãos

Independentes Novo Rumo claramente abrangidos pelo disposto no n.o2 do artigo 410 do LEOAL:

"Os funcionários e agentes das entidades previstas no número anterior observam, no exercício

das suas funções, rigorosa neutralidade perante as diversas candidaturas e respectivas entidades

proponentes. "

16°

Sendo em nosso entender a destruição da propaganda do Movimento de Cidadãos Independentes

Novo Rumo um claro atentado à liberdade de expressão e informação e assim abrangido pelo disposto

no artigo 42° do LEOAL: "Não pode ser imposta qualquer limitação à expressão de princípios

polítícos, económícos e sociais, sem prejuízo de eventual responsabilidade civil ou

criminal."

17°

Ao contrário das grandes formações partidárias, com especial relevo para o candidato do Partido

Socialista, à câmara municipal de Olhão, que inundou o concelho com dezenas de gigantescos

outdoors, de muito elevado preço, colocados por empresas especializadas, a publicidade do

Movimento de Cidadãos Independentes Novo Rumo é constituída por faixas elaboradas e

colocadas pelos próprios cidadãos. Cada faixa implica uma substancial quantidade de trabalho. Ao

contrário do Partido Socialista, que aparentemente estará a investir centenas de milhares de euros

na sua campanha, quase parecendo que o saco do dinheiro não terá fundo, o roubo de uma única

faixa do Movimento de Cidadãos Independentes Novo Rumo, para além de ser um acto ilegal e

moralmente desprezível, tem sérias implicações para o movimento;
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17°

Sendo que neste contexto eventuais multas a pagar pela câmara municipal, são quantias irrisórias

quando comparadas com o total que o dito candidato Pina tem vindo a utilizar na sua campanha;

18°

Para mais que estas multas recairão sobre a autarquia, fazendo com que a destruição do material

de campanha de outras forças políticas seja uma manobra altamente eficiente a favor da

campanha de António Pina.

Solicita-se assim que a Comissão Nacional de Eleiç~es faça cumprir o determinado na lei,

que proíba a câmara de destruir mais material- de campanha do Movimento de Cidadãos

Independentes Novo Rumo e que obrigue à reposição das faixas subtraídas no local de

onde foram roubadas.

Pelo Movimento de Cidadãos Independentes Novo Rumo

João Manuel Dias Pereira

Anexos:

1- Fotografia das faixas roubadas

2- Portaria n.o224/2013, evidenciando que as faixas roubadas não se encontravam colocadas em

edifício classificado.
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Portaria n.o 224/2013

O Mercado Municipal de Olhão, inaugurado em 1916, fica situado
na antiga praia dos pescadores, junto da praça principal do núcleo
histórico da cidade e da alfândega oitocentista, na área de transição
entre este centro urbano e a Ria Formosa. Composto por dois edifi-
cios idênticos, com estruturas autónomas mas articuladas, o mercado
veio responder á carência de espaços cobertos modernos, funcionais
e exclusivamente destinados ás atividades dos setores produtivos de
verduras e de peixe.

Estes dois corpos, erguidos sobre estacaria ligada por arcos de
alvenaria de tijolo, de forma a ganhar espaço à Ria, constituem um
dos exemplos mais conseguidos da arquitetura do ferro e do vidro
na região algarvia. A simplicidade das estruturas metálicas térreas
de acento revivalista, forradas a tijolo aparente, é aqui anulada pelos
torreões de planta circular com cúpulas metálicas erguidos sobre os
ângulos, que conferem monumentalidade ao conjunto. Os interiores,
acessiveis através de entradas axiais, foram organizados em espaços
amplos e funcionais, bem iluminados por superficies de vidro entre
um duplo telhado de quatro águas, suportado por um complexo es-
quema de asnas.

Para além do seu interesse histórico e arquitetónico, o Mercado Mu-
nicipal de Olhão destaca-se pelo seu valor simbólico, instituindo-se
como testemunho privilegiado do passado piscatório da localidade e
do desenvolvimento urbanístico da sua frente marítima.
A classificação do Mercado Municipal de Olhão reflete os critérios

constantes do artigo 17.° da Lei n.o 107/200 I, de 8 de setembro, relativos
ao caráter matricial do bem, ao seu valor estético, técnico e material
intrínseco, à sua conceção arquitetónica, urbanística e paisagística e
à sua extensão e ao que nela se reflete do ponto de vista da memória
coletiva.

A zona especial de proteção (ZEP) tem em consideração a envolvente
urbanistica e paisagistica do imóvel, nomeadamente a sua relação com
a praça Patrão Joaquim Lopes, a antiga alfândega, o vizinho cais de
embarque, as áreas ajardinadas e a frente maritima, e a sua fixação visa
salvaguardar este enquadramento, bem como os corredores de aproxi-
mação visual e as perspetivas de contemplação.

Foram cumpridos os procedimentos de audição dos interessados,
previstos no artigo 27.° da Lei n.o 107/2001, de 8 de setembro, e nos
artigos 25.° e 45.° 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.° e seguintes do Código do Procedimento
Administrativo.

Assim:
Sob proposta dos serviços competentes, nos termos do disposto

no artigo 15.°, no n.o 1 do artigo 18.°, no n.o 2 do artigo 28.° e
no artigo 43.° da Lei n.o 107/2001, de 8 de setembro, conjugado
com o disposto no n.O 2 do artigo 30.° e no n.o I do artigo 48.° do
Decreto-Lei n.o 30912009, de 23 de outubro, alterado pelo Decreto-
-Lei n.o 26512012, de 28 de dezembro, e no uso das competências
conferidas pelo n.o 11 do artigo 10.° do Decreto-Lei n.o 86-AI2011,
de 12 de julho, manda o Governo, pelo Secretário de Estado da
Cultura, o seguinte:

Artigo 1.0

Classificação

É classificado como monumento de interesse público o Mercado
Municipal de Olhão, na Avenida Cinco de Outubro, Olhão, freguesia
e concelho de Olhão, distrito de Faro, conforme planta de delimi-
tação constante do anexo à presente portaria e que desta faz parte
integrante.

Artigo 2.°

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.

2 de abril de 2013. - O Secretàrio de Estado da Cultura, Jorge Bar-
retoXavier.
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Portaria n.o 225/2013
As origens do Mosteiro de Santo André de Ancede remontam ao início do

século XII, quando terá sido fundado em Ermelo um cenóbio da Ordem dos
Cónegos Regrantes de Santo Agostinho, posteriormente transferido para a
atuallocalização. A importância e peso económico desta casa religiosa na
Baixa Idade Média, de que é testemunho a carta de couto passada aos frades
por D. Afonso Henriques em 1141, tinhajá diminuido muito em meados do
século XVI. Em 1560, quando o mosteiro já vivia um acentuado periodo de
decadência, passou a depender da Ordem de São Domingos de Lisboa, so-
frendo várias campanhas de obras que incluíram a reedificação da igreja, à
qual se seguiu a construção da capela de Nossa Senhora do Bom Despacho.
Na estrutura do templo destaca-se a austeridade chã da fachada princi-

pal, contrastando com a exuberância decorativa do portal tardo-barroco
da antiga portaria e com o portal lateral tardo-maneirista. Da fundação
românica resta apenas a rosácea da capela-mor, que se conjuga de forma
curiosa com o retábulo neoclássico, um trecho de paramento da cabeceira
e a sóbria estrutura mendicante da nave. Do acervo artistico merecem
realce o púlpito joanino, de grande qualidade escultórica, e o retábulo-
-mor, em talha dourada de estilo nacional, com larga tribuna, e ainda
diversas alfaias religiosas, pintura e imaginária datáveis dos séculos XVI
ao XVIII, incluindo peças de grande qualidade artística.

A Capela de Nossa Senhora do Bom Despacho, cuja planta octogonal
de ínfluêncía maneirista integra já as dísposições tridentinas, conju-
gando-se com diversos elementos rococó, foi erguida em 1731 no adro
do mosteiro. Conserva retábulo-mor joanino e seis altares laterais em
talha pintada, exibindo um curíoso programa barroco ligado à espiritua-
lidade dominicana e centrado nos mistérios do Rosário. A capela forma,
com o mosteiro, o templo príncipal e o terreiro fronteiro, um conjunto
arquitetónico coeso e de inquestionável interesse patrimonial.

A classificação da Igreja e Mosteíro de Santo André deAncede, Capela
do Bom Despacho e terreiro fronteiro reflete os critérios constantes do
artigo 17.° da Lei n.o 107/2001, de 8 de setembro, relativos ao caráter
matrícíal do bem, ao seu interesse como testemunho simbólico e reli-
gioso, ao seu valor estético, técnico e material intrinseco, 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 (ZEP) tem em consideração a relação
relevante que o imóvel estabelece com o território envolvente, nomea-
damente a sua articulação com a área total da cerca, e a sua fixação visa
salvaguardar o seu enquadramento e a servidão de vistas.

Foram cumpridos os procedimentos de audição dos interessados,
previstos no artigo 27° da Lei n.o 107/2001, de 8 de setembro, e nos arti-
gos 25.oe 45.° do Decreto-Lei n.o309/2009, de 23 de outubro, alterado pelo
Decreto-Lei n.o 265/2012, de 28 de dezembro, de acordo com o disposto
nos artigos 100.° e seguintes do Código do Procedimento Administrativo.
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