
2021 

Estrutura em que se integra o Aron Hakodesh, ou Ekhal 

Foi publicada no Diário da República nº 161/2021, Série II de 2021-08-19 a Portaria n.º 329/2021 que 
classifica como monumento de interesse público a estrutura em que se integra o Aron Hakodesh, ou Ekhal, na 
Rua do Padre Juiz Oliveira Martins, Câssemes - São Vicente de Pereira, União das Freguesias de Ovar, São 
João, Arada e São Vicente de Pereira Jusã, concelho de Ovar, distrito de Aveiro. 

Original  de Planta 

 

 

Antiga Ourivesaria Aliança, incluindo o património móvel integrado 

Foi publicada no Diário da República n.º 145/2021, Série II de 2021-07-28 a Portaria n.º 303/2021 que 
classifica como monumento de interesse público a Antiga Ourivesaria Aliança, incluindo o património móvel 
integrado, na Rua Garrett, 50 a 52, Lisboa, freguesia de Santa Maria Maior, concelho e distrito de Lisboa. 

Original de planta 

 

 

Povoado Fortificado de Cossourado ou Forte da Cidade 

Foi publicado no Diário da República n.º 109/2021, Série I de 2021-06-07 o  Decreto n.º 15/2021que classifica 
como sítio de interesse nacional o Povoado Fortificado de Cossourado ou Forte da Cidade situado em Viana do 
Castelo, sendo-lhe atribuída a designação de «monumento nacional» 

Original de planta 

 

Igreja de Santa Maria de Coz 

Foi publicado no Diário da República n.º 109/2021, Série I de 2021-06-07 o  Decreto n.º 13/2021 que amplia a 
área classificada da Igreja de Santa Maria de Coz, situada em Leiria, e reclassifica-a como monumento de 
interesse nacional, sendo-lhe atribuída a designação de «monumento nacional» 
 
Original de planta 

 

 

Villa Romana do Rabaçal 

Foi publicado no Diário da República n.º 109/2021, Série I de 2021-06-07 o Decreto n.º 
12/2021 que reclassifica como sítio de interesse nacional a Villa Romana do Rabaçal em Coimbra, sendo-lhe 
atribuída a designação de «monumento nacional». 

Original de planta 

 

Sé de Castelo Branco/Igreja de S. Miguel, matriz de Castelo Branco, e respetivo património móvel 
integrado 

https://dre.pt/application/conteudo/169831741
https://dre.pt/application/conteudo/168462984
http://www.patrimoniocultural.gov.pt/static/data/patrimonio_imovel/diplomas_de_classificacao_e_de_desclassificacao/antiga_ourivesar_a_alianca.jpg
https://dre.pt/application/conteudo/164712119
http://www.patrimoniocultural.gov.pt/static/data/patrimonio_imovel/diplomas_de_classificacao_e_de_desclassificacao/povoado.jpg
https://dre.pt/application/conteudo/164712117
http://www.patrimoniocultural.gov.pt/static/data/patrimonio_imovel/diplomas_de_classificacao_e_de_desclassificacao/igrejaepartedoantigodormitorio.jpg
https://dre.pt/application/conteudo/164712116
https://dre.pt/application/conteudo/164712116
http://www.patrimoniocultural.gov.pt/static/data/patrimonio_imovel/diplomas_de_classificacao_e_de_desclassificacao/rabacal.jpg


Foi publicado no Diário da República n.º 109/2021, Série I de 2021-06-07 o Decreto n.º 10/2021 que 
reclassifica como monumento de interesse nacional a Igreja de S. Miguel situada em Castelo Branco, sendo-lhe 
atribuída a designação de «monumento nacional» e redenomina-a para Sé de Castelo Branco/Igreja de S. 
Miguel, matriz de Castelo Branco, e respetivo património móvel integrado. 

Original de planta 

 

 

Seminário Maior de Coimbra, incluindo os três edifícios, os jardins e os muros envolventes 

Foi publicado no Diário da República n.º 109/2021, Série I de 2021-06-07  o Decreto n.º 9/2021 que classifica 
como monumento nacional o Seminário Maior de Coimbra, incluindo os três edifícios, os jardins e os muros 
envolventes, sendo-lhe atribuída a designação «monumento nacional» 

Original de planta 

 

Sítio Arqueológico do Alto da Vigia 

Foi publicada no Diário da República n.º 94/2021, Série II de 2021-05-14 a Portaria n.º 198/2021 que classifica 
como sítio de interesse público o Sítio Arqueológico do Alto da Vigia, no Alto da Vigia, freguesia de Colares, 
concelho de Sintra, distrito de Lisboa. 

Original de planta 

 

 

Antiga unidade industrial «A Napolitana» 

Foi publicada no Diário da República n.º 94/2021, Série II de 2021-05-14 a Portaria n.º 197/2021 que classifica 
como monumento de interesse público a antiga unidade industrial «A Napolitana», na Rua de Maria Luísa 
Holstein, na Rua da Cozinha Económica e na Travessa de Teixeira Júnior, 1, Lisboa, freguesia de Alcântara, 
concelho e distrito de Lisboa. 
 
Original de planta 

 

 

Vila Berta 

Foi publicada no  Diário da República n.º 94/2021, Série II de 2021-05-14 a Portaria n.º 196/2021 que revê a 
classificação, para como conjunto de interesse público (CIP), da Vila Berta, em Lisboa, classificada como imóvel 
de interesse público (IIP) pelo Decreto n.º 2/96, publicado no Diário da República, 1.ª série-B, n.º 56, de 3 
de janeiro de 1996, e fixa a respetiva zona especial de proteção (ZEP). 

Original de planta 

 

 

Igreja da Ordem da Trindade 

https://dre.pt/application/conteudo/164712114
http://www.patrimoniocultural.gov.pt/static/data/patrimonio_imovel/diplomas_de_classificacao_e_de_desclassificacao/sedecastelobranco.jpg
https://dre.pt/application/conteudo/164712113
http://www.patrimoniocultural.gov.pt/static/data/patrimonio_imovel/diplomas_de_classificacao_e_de_desclassificacao/seminario.jpg
https://dre.pt/application/conteudo/163336725
http://www.patrimoniocultural.gov.pt/static/data/patrimonio_imovel/diplomas_de_classificacao_e_de_desclassificacao/sarqueologicodoaltodavigia.jpg
https://dre.pt/application/conteudo/163336724
http://www.patrimoniocultural.gov.pt/static/data/patrimonio_imovel/diplomas_de_classificacao_e_de_desclassificacao/antigaunidadeindustrialanapolitana.jpg
https://dre.pt/application/conteudo/163336723
https://dre.pt/application/conteudo/621157
http://www.patrimoniocultural.gov.pt/static/data/patrimonio_imovel/diplomas_de_classificacao_e_de_desclassificacao/vilabertaevisao.jpg


Foi publicada no Diário da República n.º 94/2021, Série II de 2021-05-14 Portaria n.º 195/2021 que classifica 
como monumento de interesse público a Igreja da Ordem da Trindade, na Praça da Trindade, na Rua da 
Trindade e na Rua Heróis e Mártires de Angola, Porto, União das Freguesias de Cedofeita, Santo Ildefonso, Sé, 
Miragaia, São Nicolau e Vitória, concelho e distrito do Porto. 
 
Original de planta 

 

 

Solar das Arcas 

Foi publicada no Diário da República n.º 59/2021, Série II de 2021-03-25 a Portaria n.º 131/2021 que classifica 
como monumento de interesse público o Solar das Arcas, na Rua de São Caetano, 2, Arcas, freguesia de Arcas, 
concelho de Macedo de Cavaleiros, distrito de Bragança. 

Original de planta 

 

https://dre.pt/application/conteudo/163336722
http://www.patrimoniocultural.gov.pt/static/data/patrimonio_imovel/diplomas_de_classificacao_e_de_desclassificacao/igrejadaordemdatrindade.jpg
https://dre.pt/application/conteudo/160201086
http://www.patrimoniocultural.gov.pt/static/data/patrimonio_imovel/diplomas_de_classificacao_e_de_desclassificacao/solar_das_arcas.jpg

