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PARTE C

 PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

Gabinete do Secretário de Estado da Cultura

Portaria n.º 714/2012
O conjunto arquitetónico da Rua de Álvares Cabral teve origem 

na antiga propriedade que se veio a denominar Quinta da Boavista, 
de Santo Ovídio, dos Figueirôas ou dos Pamplonas, antiga residência 
apalaçada pertencente em 1892 aos Condes de Resende, e por estes 
demolida e loteada, permitindo abrir uma ligação entre o Campo da 
Regeneração, atual Praça da República, e a Rua de Cedofeita. O novo 
eixo, rasgado em 1898 e oferecido à Câmara do Porto, contribuiu 
para a acelerada transformação urbana da cidade na segunda metade 
de oitocentos.

A Rua de Álvares Cabral, inicialmente denominada Rua dos 
Pamplonas, não foi objeto de um projeto arquitetónico global, mas 
desenvolveu -se como uma artéria da média e alta burguesia cujas 
moradias respeitavam integralmente os regulamentos municipais, 
constituindo um exemplo paradigmático da organização social do 
espaço oitocentista.

Ainda que os 144 loteamentos previstos no projeto original, 
com parcelas de 6 m de largura, não tenham sido considerados em 
vários casos, estas frentes estreitas impuseram -se na maior parte 
das edificações. O conjunto, essencialmente residencial, engloba 
oito palacetes isolados, sete casas cujas fachadas repetem três 
esquemas estruturais e sete prédios de habitação coletiva, para 
além das moradias unifamiliares em banda, com ocupação pontual 
de comércio, oficinas ou armazéns no piso térreo. Entre estes, 
merece destaque o edifício da Companhia Aurifícia, património 
excecional, e que representa o exemplo mais bem preservado e 
coerente de uma instalação industrial dos séculos XIX -XX na área 
metropolitana do Porto.

A apropriação desta rua pelas elites do Porto, numa zona afastada 
do centro da cidade mas próxima de importantes artérias comerciais, 
criou um espaço de distinção social que se mantém nos nossos dias. 
A frente urbana da Rua de Álvares Cabral conserva igualmente 
elevado valor arquitetónico, estando preservada a integridade ori-
ginal da maioria dos edifícios, e portanto igualmente a coerência e 
unidade do conjunto. Os estilos arquitetónicos presentes refletem 
o gosto dos proprietários, englobando o neoclassicismo, as beaux 
arts, os estilos revivalistas e alguns exemplares de arquitetura 
modernista.

A classificação do conjunto arquitetónico da Rua de Álvares Cabral re-
flete os seguintes critérios constantes do artigo 17.º da Lei n.º 107/2001, 
de 8 de setembro: o caráter matricial do bem; o seu valor estético e 
material intrínseco; a sua conceção arquitetónica e urbanística; a sua 
extensão e o que nela se reflete do ponto de vista da memória coletiva; 
as circunstâncias suscetíveis de acarretarem diminuição ou perda da sua 
perenidade ou integridade.

A zona especial de proteção do conjunto agora classificado é fixada 
por portaria, nos termos do disposto no artigo 43.º da Lei n.º 107/2001, 
de 8 de setembro.

Foram cumpridos os procedimentos de audição dos interessados, 
previstos no artigo 27.º da Lei n.º 107/2001, de 8 de setembro, de acordo 
com o disposto nos artigos 100.º e seguintes do Código do Procedimento 
Administrativo.

Assim:
Sob proposta dos serviços competentes, ao abrigo do disposto nos 

artigos 15.º, 18.º, n.º 1, e 28.º, n.º 2, da Lei n.º 107/2001, de 8 de se-
tembro, e no uso das competências conferidas pelo n.º 11 do artigo 10.º 
do Decreto -Lei n.º 86 -A/2011, de 12 de julho, manda o Governo, pelo 
Secretário de Estado da Cultura, o seguinte:

Artigo único
Classificação

É classificado como conjunto de interesse público o conjunto arqui-
tetónico da Rua de Álvares Cabral, no Porto, freguesia de Cedofeita, 
concelho e distrito do Porto, conforme planta constante do anexo à 
presente portaria e que dela faz parte integrante.

25 de novembro de 2012. — O Secretário de Estado da Cultura, 
Jorge Barreto Xavier.

  

ANEXO 

 23342012 

 Portaria n.º 715/2012
A casa dos Morgados Cardoso constitui um dos mais aparatosos 

imóveis de Borba. Foi edificada no último terço de Setecentos, a par 
de outras construções nobres, inscritas numa dinâmica construtiva que 
refletia o desenvolvimento de Borba e de algumas das suas mais impor-
tantes famílias e que culminou com o vasto plano urbanístico setecentista 
destinado a criar um novo centro económico, social e político na zona 
oriental da vila. Os primeiros proprietários do palacete, os morgados 
Carlos e João Cardoso Moniz de Castelo Branco, foram vereadores 
municipais em 1783 e 1815, e terão estado diretamente ligados ao 
projeto de modernização urbana que envolveu a abertura da nova Rua 
da Cruz e o reordenamento da Rua de São Francisco, em cujo gaveto 
se levanta o imóvel.

Dos alçados independentes destaca -se naturalmente a monumental 
fachada principal, com janelas de verga curva e molduras em mármore, 
e um portal de aparato. No interior destaca -se a imponente escadaria de 
mármore branco, bem como o oratório, da invocação de Nossa Senhora 
do Carmo, cuja pintura retabular é atribuída ao pintor borbense José da 
Silva Carvalho.

A classificação da Casa Nobre dos Morgados Cardoso reflete os 
seguintes critérios constantes do artigo 17.º da Lei n.º 107/2001, de 
8 de setembro: valor estético e técnico, e conceção arquitetónica e 
urbanística do bem.

A zona especial de proteção do bem imóvel agora classificado é fixada 
por portaria, nos termos do disposto no artigo 43.º da Lei n.º 107/2001, 
de 8 de setembro.

Foram cumpridos os procedimentos de audição dos interessados, 
previstos no artigo 27.º da Lei n.º 107/2001, de 8 de setembro, de acordo 
com o disposto nos artigos 100.º e seguintes do Código do Procedimento 
Administrativo.

Assim:
Sob proposta dos serviços competentes, ao abrigo do disposto nos 

artigos 15.º, 18.º, n.º 1, e 28.º, n.º 2, da Lei n.º 107/2001, de 8 de se-




