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PARTE A

 PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA

Chancelaria das Ordens Honoríficas Portuguesas

Alvará (extrato) n.º 6/2014
Aníbal Cavaco Silva, Presidente da República e Grão -Mestre das 

Ordens Honoríficas Portuguesas, faz saber que, nos termos do artigo 44.º 

da Lei nº 5/2011, de 2 de março, exonera, a seu pedido, o General Ama-
deu Garcia dos Santos, do cargo de Vogal do Conselho das Ordens 
Nacionais.

Por firmeza do que se lavrou o presente alvará, que vai ser devida-
mente assinado.

2 de junho de 2014. — O Presidente da República, Aníbal Cavaco 
Silva.

207873171 

PARTE C

 PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

Gabinete do Secretário de Estado Adjunto
do Primeiro-Ministro

Despacho n.º 7707/2014
1 - Ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 11º e da alínea a) do 

artigo 16º ambos do Decreto-Lei n.º 11/2012, de 20 de janeiro, apli-
cáveis ex vi artigo 5º do Decreto-Lei n.º 177/2012, de 3 de agosto, 
exonero, a seu pedido, das funções de técnico especialista o licenciado 
José Frederico de Freitas Teixeira, nomeado para exercer funções atra-
vés do meu despacho n.º 12449/2013, de 16 de setembro, publicado 
no Diário da República, 2ª série, n.º 189 de 01 de outubro de 2013.

2 - Ao cessar as suas funções, confiro público louvor ao Dr. Frederico 
Teixeira pela sua dedicação e inexcedível empenho no cumprimento da 
missão da ESAME - Estrutura de Acompanhamento dos Memorandos. 
No âmbito da minha equipa, o Dr. Frederico Teixeira acompanhou de 
forma diligente temas centrais no âmbito dos memorandos. Coordenou 
de forma ímpar projetos de comunicação e relatórios sobre a execução 
do programa de ajustamento, demonstrando considerável eficácia e uma 
profunda capacidade analítica. Saliento ainda o seu elevado sentido de 
responsabilidade e dedicação à causa pública.

3 - O presente despacho produz efeitos a 31 de maio de 2014.
26 de maio de 2014. — O Secretário de Estado Adjunto do Primeiro-

-Ministro, Carlos Manuel Félix Moedas.
207872491 

 Gabinete do Secretário de Estado da Cultura

Portaria n.º 448/2014
Os edifícios do Teatro -Cine, da Câmara Municipal, dos CTT e da 

Caixa Geral de Depósitos da Covilhã erguem -se na atual Praça do Mu-
nicípio da Covilhã, antiga Praça do Pelourinho. Esta praça, testemunha 
de um desenvolvimento urbanístico que remonta às épocas manuelina 
e filipina, foi reorganizada entre 1944 e 1958 por uma intervenção 
esteticamente coerente integrada na estratégia de obras públicas levada 
a cabo nos “anos de ouro” do Estado Novo pelo arquiteto João António 
de Aguiar, no contexto do ciclo de planeamento desencadeado por Duarte 
Pacheco. Tal reconfiguração do centro cívico de uma cidade, moldado à 
imagem do regime através do recurso à sua linguagem identitária, patente 
nos quatro imóveis e assente na estética revivalista, onde a repetição 
de elementos, como os revestimentos de cantarias de granito, arcadas 
e pináculos, define o caráter homogéneo de escala e estilo e a solidez 
monumental, constitui sem dúvida um caso único na época.

O atual Teatro -Cine da Covilhã, sucessor do oitocentista Theatro 
Calleya, teve projeto do arquiteto Raul Rodrigues Lima. As fachadas 
principais, formando gaveto, articulam -se através de um pano semicir-
cular, sendo a mais estreita aberta, ao nível térreo, por arcos de volta 
perfeita. O alçado mais longo acompanha o declive do terreno, e o piso 
térreo é rasgado pelas portas de entrada, separadas por lâminas de betão 
que ritmam o alçado, e assinaladas por um torreão.

O atual edifício dos Paços do Concelho veio igualmente substituir 
uma edificação anterior, a Casa do Concelho filipina, onde se integravam 
a muralha e a torre que defendia a Porta da Vila e o Arco da Cadeia. O 
projeto, da autoria de João António de Aguiar, retoma o tema das arca-
rias térreas de granito e dos pináculos piramidais decorativos, presentes 
noutros imóveis do conjunto. Nele deve salientar -se o Salão Nobre, com 
painéis da autoria do pintor Lino António.

O edifício dos CTT, construído em 1946, corresponde à segunda 
fase do plano nacional de modernização dos serviços postais do Estado 
Novo, correspondendo a um projeto -tipo do arquiteto Adelino Alves 
Nunes, adaptado ao plano geral da praça e dos restantes edifícios coevos. 
Destacam -se no edifício, de linhas sóbrias e tradicionalistas, o torreão 
com coruchéu piramidal e janelas de sacada assentes em cachorros, 
em simetria com a torre do Teatro -Cine, a sugestão “medieval” de 
arquivolta e gablete da entrada principal em arco, e os pináculos de 
feição seiscentista.

O edifício da Caixa Geral de Depósitos, inaugurado em 1952, segue 
a mesma estética de sobriedade, solidez e revivalismo, com piso térreo 
revestido a cantaria, e aberto por arcaria de arcos redondos, em harmonia 
com a galeria dos Paços do Concelho, e vãos de tipologia seiscentista 
nos andares superiores.

A classificação do Conjunto arquitetónico composto pelo edifício do 
Teatro -Cine da Covilhã, pelo edifício da Câmara Municipal da Covi-
lhã, pelo edifício dos CTT e pelo edifício da Caixa Geral de Depósitos 
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 génio do respetivo 
criador, ao seu interesse 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 conjunto agora classificado será fixada 
por portaria, nos termos do disposto no artigo 43.º da Lei n.º 107/2001, 
de 8 de setembro.

Procedeu -se à audiência escrita dos interessados, nos termos gerais 
do artigo 101.º do Código do Procedimento Administrativo e de acordo 
com o previsto no 27.º da Lei n.º 107/2001, de 8 de setembro.

Foi promovida a audiência prévia da Câmara Municipal da Covilhã.
Assim:
Nos termos do disposto no artigo 15.º, no n.º 1 do artigo 18.º e no 

n.º 2 do artigo 28.º da Lei n.º 107/2001, de 8 de setembro, 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 composto pelo edifício do Teatro -Cine da Covilhã, pelo edifício 
da Câmara Municipal da Covilhã, pelo edifício dos CTT e pelo edifício 
da Caixa Geral de Depósitos, na Praça do Município, Covilhã, União 
das Freguesias de Covilhã e Canhoso, concelho da Covilhã, distrito de 
Castelo Branco, conforme planta constante do anexo à presente portaria, 
da qual faz parte integrante.

30 de maio de 2014. — O Secretário de Estado da Cultura, Jorge 
Barreto Xavier.
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ANEXO 

  
 207875075 

 Portaria n.º 449/2014

A primitiva igreja matriz de Sines era um templo medieval, erguido 
sobre uma basílica paleocristã do século VI, e onde Vasco da Gama, então 
admitido na Ordem de Santiago, teria recebido, em 1480, a prima tonsura. 
Este edifício gótico foi integralmente substituído no século XVIII pelo 
templo atual, levantado a partir de 1730, prolongando -se a campanha 
decorativa do interior até meados da centúria.

A fachada principal, como toda a estrutura arquitetónica, pauta -se 
ainda pela grande depuração característica do estilo chão, apesar da 
sua filiação no barroco joanino. No interior, de nave única, rasgam-
-se várias capelas em arcos de volta perfeita, com retábulos de talha 
dourada e policromada de cronologias que se prolongam do barroco 
ao neoclássico. A capela -mor, cujo retábulo oitocentista substituirá 
um anterior, encontra -se revestida por azulejos figurativos, datáveis 
de meados do século XVIII, representando os quatro Evangelistas, o 
Salvador do Mundo e uma alegoria eucarística, tema que se repete 
na abóbada. Destacam -se ainda, do lado do Evangelho, a capela 
batismal, onde se conservam fragmentos do templo gótico, e diversa 
pintura e imaginária.

A classificação da Igreja de São Salvador, matriz de Sines, 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 ou religioso, ao seu valor estético, técnico e material intrínseco, 
e à sua conceção arquitetónica e urbanística.

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

Procedeu -se à audiência escrita dos interessados, nos termos gerais 
do artigo 101.º do Código do Procedimento Administrativo e de acordo 
com o previsto no 27.º da Lei n.º 107/2001, de 8 de setembro.

Foi promovida a audiência prévia da Câmara Municipal de Sines.
Assim:
Nos termos do disposto no artigo 15.º, no n.º 1 do artigo 18.º e no 

n.º 2 do artigo 28.º da Lei n.º 107/2001, de 8 de setembro, 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 classificada como monumento de interesse público a Igreja de São 
Salvador, matriz de Sines, no Largo do Poeta Bocage, Sines, freguesia 
e concelho de Sines, distrito de Setúbal, conforme planta constante do 
anexo à presente portaria, da qual faz parte integrante.

30 de maio de 2014. — O Secretário de Estado da Cultura, Jorge 
Barreto Xavier.

ANEXO 

   

 207875253 

 Portaria n.º 450/2014
Os Núcleos do Sítio Arqueológico de Abul encontram-se classificados 

como monumento nacional (MN), conforme Decreto n.º 31-L/2012, 
publicado no Diário da República, 1.ª série, n.º 252 (suplemento), de 
31 de dezembro.

O Sítio Arqueológico de Abul corresponde ao mais inequívoco exem-
plo de feitoria de fundação fenícia em Portugal, constituindo um testemu-
nho notável das vivências coletivas deste período, bem como da época 
romana, detendo ainda características paisagísticas de exceção.

O presente diploma define uma zona especial de proteção (ZEP) que 
tem em consideração a implantação e a localização privilegiada dos 
diversos núcleos do sítio, limitado e aberto sobre o estuário do Sado.

A sua fixação visa salvaguardar o sítio nas suas vertentes arquitetónica, 
arqueológica e paisagística, o seu notável enquadramento natural e as 
perspetivas de contemplação.

Tendo em vista a necessidade de proteger a envolvente do sítio clas-
sificado, são fixadas restrições.

Procedeu-se à audiência dos interessados, na modalidade de consulta 
pública, nos termos gerais e de acordo com o previsto no artigo 45.º do 
Decreto-Lei n.º 309/2009, de 23 de outubro, alterado pelos Decretos-Leis 
n.º 115/2011, de 5 de dezembro, e n.º 265/2012, de 28 de dezembro.

Foi promovida a audiência prévia da Câmara Municipal de Alcácer 
do Sal.

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

artigo 43.º da Lei n.º 107/2001, de 8 de setembro, conjugado com o 
disposto no n.º 1 do artigo 48.º do Decreto-Lei n.º 309/2009, de 23 de 
outubro, alterado pelos Decretos-Leis n.º 115/2011, de 5 de dezembro, e 
n.º 265/2012, de 28 de dezembro, e no uso das competências conferidas 




