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 Portaria n.º 227/2013

A atual Igreja de Nossa Senhora da Conceição da Oliveira resulta da 
ampliação, no início do século XVI, de uma primitiva capela datável dos 
séculos XIII ou XIV, em torno da qual cresceu a povoação. A estrutura da 
igreja quinhentista corresponde, sem particular originalidade, à tipologia 
comum da arquitetura manuelina de caráter regional, completada por uma 
importante campanha decorativa da segunda metade do século XVII.

Da estrutura manuelina destacam-se a capela-mor, coberta por uma 
complexa abóbada de cruzaria de ogivas com requintada decoração de 
cariz vegetalista, bem como o delicado portal principal, rematado em 
arco de carena, e os capitéis lavrados do interior. A campanha seiscentista 
centrou-se no grandioso retábulo de talha dourada e policromada da 
capela-mor, em estilo barroco nacional, que integra uma tela atribuída a 
Bento Coelho da Silveira, representando o orago do templo. No conjunto 
merecem ainda referência os retábulos oitocentistas em talha dourada 
das capelas laterais, uma representação do Calvário da escola maneirista 
de Évora, a fonte batismal em cantaria, aparentemente quinhentista, do 
batistério e o relógio de sol seiscentista da fachada, em pedra de Triga-
ches, considerado um dos melhores exemplares do Alentejo.

A classificação da Igreja de Nossa Senhora da Conceição da Oliveira, 
matriz de Alvalade, reflete os critérios constantes do artigo 17.º da Lei 
n.º 107/2001, de 8 de setembro, relativos ao caráter matricial do bem, ao 
seu interesse como testemunho simbólico e religioso, ao seu valor estético, 
técnico e material intrínseco e à sua conceção arquitetónica e urbanística.

A zona especial de proteção (ZEP) tem em consideração a envolvente 
urbanística do imóvel, nomeadamente no que respeita à presença de ou-
tros imóveis com interesse patrimonial, e a sua fixação visa salvaguardar 
a dignidade do seu enquadramento e as leituras de vista.

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

Assim:
Sob proposta dos serviços competentes, nos termos do disposto no 

artigo 15.º, no n.º 1 do artigo 18.º, no n.º 2 do artigo 28.º e no artigo 43.º 
da Lei n.º 107/2001, de 8 de setembro, conjugado com o disposto no 
n.º 2 do artigo 30.º e no n.º 1 do artigo 48.º do Decreto-Lei n.º 309/2009, 
de 23 de outubro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 265/2012, de 28 de de-
zembro, 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 1.º

Classificação

É classificada como monumento de interesse público a Igreja de Nossa 
Senhora da Conceição da Oliveira, matriz de Alvalade, no Largo 25 de 
Abril e na Rua Padre Abel Varzim, em Alvalade, freguesia de Alvalade, 
concelho de Santiago do Cacém, distrito de Setúbal, conforme planta 
de delimitação constante do anexo à presente portaria e que desta faz 
parte integrante.

Artigo 2.º

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.

3 de abril de 2013. — O Secretário de Estado da Cultura, Jorge Bar-
reto Xavier.
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 Portaria n.º 228/2013
O edifício Testa & Amadores foi construído para receber um dos mais 

antigos estabelecimentos comerciais de Aveiro, fundado em 1922. Ainda 
que seja evidente a sua filiação, embora anacrónica, no movimento Arte 
Nova da região, o projeto revela essencialmente o ecletismo caracterís-
tico de muitos projetos do seu arquiteto, Jaime Inácio dos Santos, autor 
de um conjunto de construções que contribuíram para destacar a cidade 
no panorama da arquitetura portuguesa pré-modernista.

ANEXO 

Impondo-se na cidade pela harmoniosa composição arquitetónica, 
pelas grandes proporções e pelo caráter evocativo dos ambientes burgue-
ses do início do século XX, reforçado pela inscrição Testa & Amadores 
conservada no frontão da fachada, o prédio de gaveto converteu-se 
numa referência simbólica de Aveiro. No seu interior mantêm-se alguns 
elementos originais, como o balcão e a estrutura de acesso à parte ad-
ministrativa do antigo estabelecimento comercial, ou os estuques com 
motivos florais e geométricos dos tetos e a porta do hall da entrada, em 
ferro forjado de desenho curvilíneo, da zona residencial.
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A classificação do Edifício Testa & Amadores reflete os critérios 
constantes do artigo 17.° da Lei n.° 107/2001, de 8 de setembro, relati-
vos 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 do monumento agora classificado é fixada 
por portaria, nos termos do disposto no artigo 43.° da Lei n.° 107/2001, 
de 8 de setembro.

Foram cumpridos os procedimentos de audição dos interessados, 
previstos no artigo 27.° da Lei n.° 107/2001, de 8 de setembro, e no 
artigo 25° do Decreto-Lei n.° 309/2009, de 23 de outubro, alterado pelo 
Decreto-Lei n.° 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.° 1 do artigo 18.° e no n.° 2 do artigo 28.° da Lei 
n.° 107/2001, de 8 de setembro, conjugado com o disposto no n.° 2 do 
artigo 30° do Decreto-Lei n.° 309/2009, de 23 de outubro, alterado pelo 
Decreto-Lei n.° 265/2012, de 28 de dezembro, e no uso das competências 
conferidas pelo n.° 11 do artigo 10.° do Decreto-Lei n.° 86-A/2011, de 
12 de julho, manda o Governo, pelo Secretário de Estado da Cultura, 
o seguinte:

Artigo único
Classificação

É classificado como monumento de interesse público o Edifício Testa 
& Amadores, na Avenida Santa Joana, 31 a 34, e na Rua Eça de Queirós, 
3 e 4, em Aveiro, freguesia da Glória, concelho e distrito de Aveiro, 
conforme planta constante do anexo à presente portaria e que desta faz 
parte integrante.

3 de abril de 2013. — O Secretário de Estado da Cultura, Jorge Bar-
reto Xavier.

ANEXO 
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 Portaria n.º 229/2013
O atual edifício da Imprensa Nacional, assim designada desde 1833, 

foi erguido sobre o palácio quinhentista dos Soares e Noronha, onde 
se instalara no último terço de Setecentos a antiga Impressão Régia. O 
projeto, da autoria do arquiteto Domingos Parente da Silva, com alte-
rações introduzidas pelos engenheiros Vítor Gomes Encarnação, Veiga 
da Cunha e António Luís Ramos, decorreu em diversas fases, só ficando 
concluído em 1913. Embora o edifício tenha sido objeto de profundas 
adaptações, continua a acolher as oficinas da Imprensa Nacional.

O conjunto arquitetónico classicizante subordina a tipologia de edifício 
industrial à estética e à sobriedade habituais nos edifícios civis pombali-

nos. Embora não represente um testemunho inovador do ponto de vista 
construtivo, possui o interesse de assumir uma linguagem conivente 
com o poder estatal de então, evocando o caráter oficial da Imprensa 
Nacional. E também de destacar a sua presença num eixo urbano in-
dustrializado, ligado ao desenvolvimento do período manufatureiro 
de Oitocentos, nas imediações da Real Fábrica das Sedas e do bairro 
industrial das Amoreiras.

A classificação do Edifício da Imprensa Nacional reflete os critérios 
constantes do artigo 17.° da Lei n.° 107/2001, de 8 de setembro, relativos 
ao interesse do bem como testemunho notável de vivências ou factos 
históricos, ao seu valor estético, técnico e material intrínseco, à sua 
conceção arquitetónica e urbanística e à sua extensão e ao que nela se 
reflete do ponto de vista da memória coletiva.

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

Foram cumpridos os procedimentos de audição dos interessados, 
previstos no artigo 27.° da Lei n.° 107/2001, de 8 de setembro, e no 
artigo 25.° do Decreto-Lei n.° 309/2009, de 23 de outubro, alterado pelo 
Decreto-Lei n.° 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.° 1 do artigo 18.° e no n.° 2 do artigo 28.° da Lei 
n.° 107/2001, de 8 de setembro, conjugado com o disposto no n.° 2 do 
artigo 30.° do Decreto-Lei n.° 309/2009, de 23 de outubro, alterado pelo 
Decreto-Lei n.° 265/2012, de 28 de dezembro, e no uso das competências 
conferidas pelo n.° 11 do artigo 10.° do Decreto-Lei n.° 86-A/2011, de 
12 de julho, manda o Governo, pelo Secretário de Estado da Cultura, 
o seguinte:

Artigo único
Classificação

É classificado como monumento de interesse público o Edifício da Im-
prensa Nacional, na Rua da Escola Politécnica, 135, em Lisboa, freguesia 
de São Mamede, concelho e distrito de Lisboa, conforme planta constante 
do anexo à presente portaria e que desta faz parte integrante.

3 de abril de 2013. — O Secretário de Estado da Cultura, Jorge Bar-
reto Xavier.

ANEXO 
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 Portaria n.º 230/2013
O Palacete Belmarço, projetado em 1912 por Manuel Joaquim Norte 

Júnior, é um importante exemplar de arquitetura residencial burguesa, 
revivalista e eclética da segunda metade do século XIX e inícios do 




