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 MINISTÉRIO DA CULTURA

Gabinete do Secretário de Estado da Cultura

Portaria n.º 587/2011
A presente portaria procede à classificação como monumentos de 

interesse público do Edifício Franginhas, do Edifício Castil e do Palácio 
Alverca, também designado como Casa do Alentejo, todos em Lisboa.

De acordo com os critérios e os pressupostos de classificação pre-
vistos na Lei n.º 107/2001, de 8 de Setembro, que estabelece as bases 
da política e do regime de protecção e valorização cultural, os bens 
imóveis possuidores de um relevante interesse cultural, nomeadamente 
histórico e arquitectónico, que agora se pretendem classificar, revestem-
-se de interesse público exigindo a respectiva protecção e valorização, 
atendendo ao valor patrimonial e cultural de significado para o País, 
reflectindo valores de memória.

Assim, tendo em conta a necessidade de assegurar medidas especiais 
sobre o património cultural nacional, no quadro da obrigação do Estado 
de proteger e valorizar esse mesmo património cultural, o Governo 
entende que os bens a classificar através desta portaria devem ser objecto 
de especial protecção.

No início dos anos 70, do século XX, as concepções arquitectónicas 
em vigor norteavam -se fortemente por uma ideia de planeamento 
urbano, fruto não só de um crescimento económico e de turismo, 
como também de um aumento das necessidades habitacionais de 
uma periferia em crescimento, aglutinada em torno de Lisboa. Den-
tro do núcleo citadino lisboeta, numerosos edifícios de habitação, 
comércio e indústria reflectem um «boom» de especulação urbana. 
Entra -se na era dos edifícios para o sector terciário, e é neste contexto 
que o atelier de Teotónio Pereira, com colaboração de João Braula 
Reis, projecta e concretiza o Edifício Franjinhas, entre 1965 e 1971. 
Neste mesmo contexto, é projectado o Edifício Castil (1968/70 -72), 
com risco do atelier Conceição Silva, no qual também participa o 
arquitecto Tomás Taveira. Como primeiro grande centro comercial 
de Lisboa, afirma o seu carácter pioneiro em termos de uma concep-
ção arquitectónica na qual se destaca o diálogo entre o uso do vidro 
(que cobre a fachada do edifício) com linhas que acentuam a forte 
verticalidade estrutural.

O antigo Palácio de Alverca (Casa do Alentejo), que se encontra 
documentado desde o princípio do século XVII, destaca -se no conjunto 
urbano em que está inserido pelo seu volume e qualidade arquitec-
tónica.

A qualidade arquitectónica das fachadas que se encontram pratica-
mente intactas corresponde a um interior mais alterado, que se desen-
volve à volta de três pátios.

Os monumentos agora classificados serão integrados na zona especial 
de protecção (ZEP) conjunta dos imóveis classificados da Avenida da 
Liberdade e área envolvente, publicada na Portaria n.º 529/96, Diário 
da República, 1.ª série -B, n.º 228, de 1 de Outubro de 1996, que se 
encontra em reformulação.

Foram cumpridos os procedimentos de audição de todos os interes-
sados previstos no artigo 27.º da Lei n.º 107/2001, de 8 de Setembro, 
bem como nos artigos 100.º e seguintes do Código do Procedimento 
Administrativo, e efectuadas as consultas públicas previstas no Decreto-
-Lei n.º 181/70, de 28 de Abril.

Assim:
Ao abrigo do disposto no n.º 5 do artigo 15.º, no artigo 18.º, no n.º 2 

do artigo 28.º e no n.º 2 do artigo 43.º, todos da Lei n.º 107/2001, de 8 
de Setembro, e ainda no n.º 16 do artigo 3.º do Decreto -Lei n.º 321/2009, 
de 11 de Dezembro, e no uso das competências delegadas pela Ministra 
da Cultura, através do despacho n.º 431/2010, publicado no Diário da 
República, 2.ª série, n.º 4, de 7 de Janeiro de 2010, manda o Governo, 
pelo Secretário de Estado da Cultura, o seguinte:

Artigo único

Classificação

São classificados como monumento de interesse público (MIP) os 
bens imóveis a seguir identificados:

a) O Edifício Franginhas, sito na Rua de Braamcamp, 9, tornejando 
com a Rua de Castilho, 40, freguesia de Coração de Jesus, concelho e 
distrito de Lisboa, com a fundamentação para a classificação constante 
do anexo I e conforme planta constante do anexo IV à presente portaria, 
da qual fazem parte integrante;

b) O Edifício Castil, sito na Rua de Castilho, 39 -39B, tornejando para 
a Rua de Braamcamp, 42 -46, freguesia de São Mamede, concelho e 
distrito de Lisboa, com a fundamentação para a classificação constante 
do anexo II e conforme planta constante do anexo V à presente portaria, 
da qual fazem parte integrante;

c) O Palácio Alverca, também designado como Casa do Alentejo, sito 
na Rua das Portas de Santo Antão, 40 a 60, e no Beco de São Luís, em 
Lisboa, freguesia de Santa Justa, concelho e distrito de Lisboa, com a 
fundamentação para a classificação constante do anexo III e conforme 
planta constante do anexo VI à presente portaria, da qual fazem parte 
integrante.

3 de Junho de 2011. — O Secretário de Estado da Cultura, Elísio 
Costa Santos Summavielle.

ANEXO I
No início dos anos 70, do século XX, as concepções arquitectónicas em 

vigor norteavam -se fortemente por uma ideia de planeamento urbano, 
fruto não só de um crescimento económico e de turismo, como também 
de um aumento das necessidades habitacionais de uma periferia em 
crescimento, aglutinada em torno de Lisboa. Dentro do núcleo citadino 
lisboeta, numerosos edifícios de habitação, comércio e indústria reflec-
tem um «boom» de especulação urbana. Entra -se na era dos edifícios para 
o sector terciário, e é neste contexto que o atelier de Teotónio Pereira, 
com colaboração de João Braula Reis, projecta e concretiza o Edifício 
Franjinhas, entre 1965 e 1971.

Possui um lado experimental resultante da exploração das capaci-
dades expressivas do betão, já realizada pelo atelier na década ante-
rior. O elemento mais marcante da linguagem arquitectónica eleita 
é, sem dúvida, o diálogo inovador entre a espacialidade interior e 
exterior (fortemente impressa no jogo criado pelas franjas em betão 
da fachada), que denota uma forte influência da arquitectura de Turim 
de finais dos anos 60.

É uma obra insólita e simultaneamente polémica, pretexto de um 
diálogo crítico entre a classe dos arquitectos e de controvérsia na opinião 
pública da época, assumindo uma imagem inovadora no quadro dos 
correntes e anónimos edifícios de escritórios que transformaram Lisboa 
ao longo dos anos 60/70.

É uma obra verdadeiramente inovadora a diversos níveis, seja na 
articulação em galeria de dois níveis desenquadrados com a rua, seja 
na relação cheio/vazio da fachada com as suas palas em betão. A comu-
nicabilidade da rua no espaço construído realiza -se através do jogo de 
galerias e escadas aproveitando a situação do gaveto que é boleado na 
casca superior e roto nos primeiros três pisos destinados ao comércio. 
É na articulação entre o interior e o exterior que o Franjinhas revela as 
suas plenas ambições e qualidades.

É provavelmente pela sua comunicabilidade que, popularmente com 
algum humor, é designado por Franjinhas por comparação com a figura 
popular de uma série televisiva infantil protagonizada por um boneco 
animado representando um cão com pêlo franjado, chamado, precisa-
mente de Franjinhas.

O valor científico, patrimonial e cultural do bem ora classificado 
articula -se segundo critérios como autenticidade, originalidade, rari-
dade, singularidade e exemplaridade, que se revelam expressivamente 
no modo como foi apropriado pelos cidadãos e na relevância simbólica 
que adquiriram como lugar de memória arquitectónica da forma de 
fazer cidade.

O Edifício Franjinhas é um edifício de exemplar no âmbito da arqui-
tectura portuguesa do século XX, porque não repetível, localizado nas 
proximidades da Avenida da Liberdade. Este recebeu o Prémio Valmor 
de 1971.

O carácter rude dos seus elementos estruturais em contraste com a 
saturada delicadeza dos pormenores, grades e caixilharias, evidencia o 
tratamento pictórico ou escultórico que anima os espaços públicos das 
galerias cobertas (com pormenores de desenho da autoria de Eduardo 
Nery).

A relevância deste imóvel como testemunho de importantes orien-
tações estéticas e arquitectónicas dos anos 60/70 faz dele um dos 
mais representativos para a cultura nacional, no âmbito da arquitec-
tura portuguesa do século XX, justificando -se, assim, a sua integral 
salvaguarda.

ANEXO II
No início dos anos 70, do século XX, as concepções arquitectónicas em 

vigor norteavam -se fortemente por uma ideia de planeamento urbano, 
fruto não só de um crescimento económico e de turismo, como também 
de um aumento das necessidades habitacionais de uma periferia em 
crescimento, aglutinada em torno de Lisboa. Dentro do núcleo citadino 
lisboeta, numerosos edifícios de habitação, comércio e indústria reflec-
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tem um «boom» de especulação urbana. Entra -se na era dos edifícios 
para o sector terciário, e é neste contexto que é projectado o Edifício 
Castil (1968/70 -72), com risco do atelier Conceição Silva, no qual 
também participa o arquitecto Tomás Taveira. Como primeiro grande 
centro comercial de Lisboa, afirma o seu carácter pioneiro em termos 
de uma concepção arquitectónica na qual se destaca o diálogo entre o 
uso do vidro (que cobre a fachada do edifício) com linhas que acentuam 
a forte verticalidade estrutural.

Situado num carismático gaveto de Lisboa, este edifício de 15 pisos, 
que integra um centro comercial, escritórios, estacionamento subterrâneo, 
introduziu em conjunto com o Franjinhas uma nova imagem de acento 
cosmopolita na paisagem da cidade do início dos anos 70.

O Castil, assentando numa geometria compositiva tendencialmente 
abstracta, segundo um desenho ao estilo internacional, com algumas refe-
rências às obras de James Strilling, resolve com subtileza e originalidade 
o exercício sempre complexo do gaveto, evidenciando paralelamente 
uma atitude precursora quanto ao manuseamento técnico e plástico de 
materiais — betão à vista, metais, vidro — com uma utilização na época 
ainda pouco divulgadas.

Na mesma altura surge o vizinho Edifício Franjinhas, de Nuno 
Teotónio Pereira, compondo com o primeiro o conjunto dos mais 
bem conseguidos edifícios de que então vieram ocupar a área em 
torno do Marquês de Pombal. Em ambos se ensaiam novas relações 
entre a rua e os espaços comerciais dos primeiros pisos, fazendo -se 
isto no Castil através da criação de uma praça interna de acesso às 
lojas, com três pisos de montras iluminadas voltadas para a Rua de 
Braamcamp.

A modernidade do Castil reside na força da linguagem enquanto 
objecto urbano, revelando um tempo de mudança de escala e de opções 
individualizadas resultado da acentuação das actividades terciárias da 
cidade. O tratamento volumétrico imaginoso e livre extravasa os limi-
tes do lote em balanços estruturados e tectonicamente expressionistas. 
Estruturas metálicas de alumínio e vidro conjugam -se com espaços 
generosos concorrendo para a ampla fluidez espacial de toda a zona 
comercial desenvolvida em três pisos.

O valor patrimonial e cultural do bem ora classificado articula -se 
segundo critérios como autenticidade, originalidade, singulari-
dade e exemplaridade, que se revelam expressivamente no modo 
como foi apropriado pelos cidadãos e na relevância simbólica 
que adquiriram como lugar de memória arquitectónica da forma 
de fazer cidade.

A relevância deste imóvel como testemunho de importantes orien-
tações estéticas e arquitectónicas dos anos 60/70 faz dele um dos mais 
representativos para a cultura nacional, no âmbito da arquitectura por-
tuguesa do século XX, justificando -se, assim, a sua salvaguarda.

ANEXO III

Considerando que se trata de um exemplar característico do palá-
cio urbano de inícios do século XVII, de cariz maneirista, edificado 
entre dois troços da muralha Fernandina, que mantém a sua integridade 
planimétrico -estrutural, visível na organização da sua planta quadran-
gular em torno de um pátio central;

Considerando o acentuado contraste entre o rigor maneirista de volume 
e fachadas, face à exuberância da decoração romântica do interior, onde 
predominam motivos exóticos eclécticos, de matriz neo -árabe, neogótica, 
neo -renascença e neo -rococó, reveladora da maestria técnico -artística 
de alguns dos mais conceituados artistas das duas primeiras décadas do 
século XX: Júlio Vieira, Benvindo Ceia, Domingos Costa, José Ferreira 
Bazaliza, João Afonso Rodrigues Pita e Manuel Pita, José Neto, Rodrigo 
de Castro e José Pinto Nogueira;

Considerando o valor da remodelação efectuada entre 1917 e 1918, 
sob a direcção do arquitecto Silva Júnior, para aí instalar em 1919 o 
Magestic Club, que se caracteriza pelo seu manifesto cunho cosmopolita, 
que ainda hoje permite testemunhar o que foi um dos maiores e mais 
luxuosos clubes masculinos nocturnos de Lisboa;

Considerando, ainda, que integra um conjunto de painéis de azule-
jos de grande riqueza cromática do Ciclo dos Mestres, do século XVII, 
bem como prolixa decoração azulejar da autoria de Jorge Colaço, que 
assumem especial relevância na história das artes decorativas em Por-
tugal;

Considerando, por fim, que se trata de uma obra de referência artístico-
-arquitectónica, de grande riqueza ao nível da decoração interior, que 
testemunha a continuidade de uma estética romântica tardia, polarizada 
num gosto pela sobrecarga decorativa de pendor ecléctico (orientali-
zante, medievalista, de inspiração Beaux -Arts), que é reflexo da moda 

  

ANEXO IV 

 ANEXO V 

  

ostentatória da clientela burguesa recém -endinheirada, característica 
dos inícios do século XX.
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 ANEXO VI 

 204770069 

 Gabinete de Planeamento, Estratégia, Avaliação 
e Relações Internacionais

Aviso n.º 12952/2011

Procedimento concursal comum para constituição de relação jurí-
dica de emprego público por tempo indeterminado com vista ao 
preenchimento de um posto de trabalho na categoria de assistente 
técnico, da carreira de assistente técnico, do mapa de pessoal 
do Gabinete de Planeamento, Estratégia, Avaliação e Relações 
Internacionais.

1 — Nos termos do disposto no artigo 50.º, n.º 2 a 4 do artigo 6.º da 
Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de Fevereiro e do artigo 4.º da Portaria 
n.º 83 -A/2009, de 22 de Janeiro, republicada em anexo à Portaria 
n.º 145 -A/2011, de 6 de Abril, publicita -se o presente procedimento 
concursal comum, autorizado por meu despacho de 30 de Maio 
de 2011, com vista ao preenchimento de um posto de trabalho na 
carreira e categoria de técnico superior, constante no mapa de pes-
soal do Gabinete de Planeamento, Estratégia, Avaliação e Relações 
Internacionais.

2 — Para efeitos do estipulado no n.º 1 do artigo 4.º da Portaria 
n.º 83 -A/2009, de 22 de Janeiro, republicada em anexo à Portaria 
n.º 145 -A/2011, de 6 de Abril, declara -se não estarem constituídas reser-
vas de recrutamento no próprio serviço e não ter sido efectuada consulta 
prévia à ECCRC, por ter sido considerada temporariamente dispensada, 
uma vez que ainda não foi publicitado qualquer procedimento concursal 
para constituição de reservas de recrutamento.

3 — Modalidade de relação jurídica de emprego público — Contrato 
de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado.

4 — Local de trabalho: Gabinete de Planeamento, Estratégia, Ava-
liação e Relações Internacionais, Avenida Conselheiro Fernando de 
Sousa, 21A, em Lisboa

5 — Caracterização dos postos de trabalho, por função e área fun-
cional — exercício de funções de natureza executiva, de aplicação de 
métodos e processos na área dos recursos humanos, financeiros e de 
gestão de economato

6 — Perfil de competências, por posto de trabalho:

Experiência na utilização do SIC e SRH, ou aplicações informáticas 
equivalentes

Experiência no apoio à gestão de recursos humanos
Experiência na gestão do economato
Experiência no apoio à gestão dos recursos financeiros

7 — Posicionamento remuneratório: De acordo com o disposto no 
artigo 55.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de Fevereiro, alterada pelas 
Leis n.º 64 -A/2008, de 31 de Dezembro, n.º 3 -B/2010, de 28 de Abril, 
e n.º 55 -A/2010, de 31.12, conjugado com o disposto no artigo 24.º da 
Lei n.º 55 -A/2010, de 31.12.

8 — Posição remuneratória de referência: 3.ª posição remuneratória 
da categoria de assistente técnico, tal como identificada no Decreto 
Regulamentar n.º 14/2008, de 31 de Julho.

9 — Requisitos gerais de admissão: podem candidatar -se ao proce-
dimento concursal os trabalhadores que, até ao termo do prazo fixado 
para apresentação de candidaturas, reúnam cumulativamente os seguintes 
requisitos:

a) Ser detentor dos requisitos previstos no artigo 8.º da Lei 
n.º 12 -A/2008, de 27 de Fevereiro

b) Possuir relação jurídica de emprego público por tempo indeter-
minado, previamente estabelecida, ou encontrar -se em situação de mo-
bilidade especial

10 — Nível habilitacional exigido: 12.º ano de escolaridade, ou curso 
equiparado, não se colocando a possibilidade de substituição do nível 
habilitacional por formação ou experiência profissional.

11 — Não podem ser admitidos candidatos que, cumulativamente, 
se encontrem integrados na carreira, sejam titulares da categoria e, não 
se encontrando em mobilidade, ocupem postos de trabalho previstos no 
mapa de pessoal do órgão ou serviço idênticos aos postos de trabalho 
para cuja ocupação se publicita o procedimento.

12 — Formalização das candidaturas:
12.1 — Prazo para apresentação das candidaturas  -10 dias úteis, 

a contar da data de publicação do presente aviso no Diário da Re-
pública.

12.2 — Forma de apresentação das candidaturas — Nos termos do 
artigo 27.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de Janeiro, republicada em 
anexo à Portaria n.º 145 -A/2011, de 6 de Abril, as candidaturas deverão 
ser formalizadas, sob pena de exclusão, mediante o preenchimento 
completo de formulário próprio, disponível para download na página 
electrónica do GPEARI (www.gpeari.pt).

12.3 — Só é admissível a apresentação de candidaturas em suporte 
de papel, sendo que a entrega das mesmas pode ser efectuada:

a) Pessoalmente nas instalações do GPEARI, sitas na Av. Conselheiro 
Fernando de Sousa, n.º 21A,1070 -072 Lisboa, das 10h às 12h 30 m e 
das 14h 30 às 16h 30 m;

b) Pelo correio, sob registo e com aviso de recepção, em enve-
lope fechado, com referência Procedimento concursal comum para 
recrutamento de técnico superior — Refª (indicar a referência a que 
se candidata), até ao termo do prazo fixado para apresentação das 
candidaturas.

12.4 — O formulário de candidatura deverá ser acompanhado, sob 
pena de exclusão, de:

a) Fotocópia legível do certificado de habilitações literárias;
b) Currículo profissional detalhado e actualizado;
c) Comprovativos das acções de formação frequentadas;
d) Declaração emitida pelo serviço de origem a que o candidato 

pertence, com data posterior à do presente aviso, da qual conste a 
modalidade da relação jurídica de emprego público que detém, a 
carreira/categoria, a respectiva posição e nível remuneratório, e a 
avaliação de desempenho (qualitativa e quantitativa) obtida nos úl-
timos três anos.

12.5 — Os candidatos deverão, igualmente, juntar todos os docu-
mentos comprovativos de factos referidos no currículo respeitantes à 
experiência profissional, sob pena de os factos não comprovados não 
serem tidos em conta na avaliação curricular.




