C Â M A R A

M U N I C I P A L

D E

L I S B O A

PELOURO DA CULTURA

EDITAL N.º 28/2013
A s s u n t o : Encerramento do processo de Classificação de Imóvel de Interesse
Municipal do edifício da Quinta das Conchas
Considerando que:
1. Tendo em vista a manutenção e valorização de uma importante memória da
Cidade de consubstanciada nas muitas quintas de produção e lazer que
constituíram uma das imagens mais significativas de Lisboa até meados do
século

XX,

foi

elaborada

uma

proposta

através

da

informação

nº121/DPC/DPC/07 datada de 20/03/2007 visando o inicio do procedimento
administrativo de classificação como de Interesse Municipal do edifício da
Quinta das Conchas.
2. Nesse sentido, nos termos dos artigos 25º e seguintes. da Lei nº 107/2001, de 8
de Setembro, e por força do despacho favorável do então Diretor Municipal de
Cultura, Dr. Rui Pereira, a 23 de Março de 2007 foi a referida abertura do
procedimento administrativo publicada no Boletim Municipal de 10 de Maio de
2007, através do Edital n.º 36/2007, tendo o imóvel passado a estar em vias de
classificação desde a data da sua publicação.
3. Após a abertura do procedimento administrativo foram efetuadas vistorias ao
edificado em estudo, assim como foi aprofundada a investigação histórica acerca
do mesmo tendo-se constatado algumas alterações significativas, que
comprometeram os pressupostos iniciais, nomeadamente quanto ao valor de
conjunto, constituído pelo edifício em apreço e o imóvel contíguo, o edifício da
Quinta dos Ulmeiros ou Palacete Norton de Matos, que entretanto recebera uma
intervenção que comprometeu a integridade do mesmo, alterando na zona de
logradouro toda uma ideia de conjunto com a construção de edifícios de
habitação. A intervenção referida afetou o edifício da Quinta das Conchas como
nos foi comunicado pela Unidade de Projeto do Alto do Lumiar a 17 de Maio de
2007. Em termos da investigação histórica os elementos reunidos não nos

forneceram informação adicional pertinente que consolidasse a intenção inicial
de classificação.
4. Foi entendimento dos serviços, Departamento de Património Cultural/Divisão de
Salvaguarda do Património Cultural, através de proposta de parecer final, da não
classificação do Imóvel como de Interesse Municipal, por não estarem reunidos
os critérios genéricos de apreciação, constantes no art.º 17º da Lei 107/2001 de 8
de Setembro. A proposta de parecer final, foi objeto de despacho favorável da
Senhora Vereadora da Cultura em 31/08/2011, determinando o encerramento do
respetivo processo de classificação no âmbito da Câmara Municipal de Lisboa.
5. É competência própria do Município de Lisboa, propor e proceder à
classificação de imóveis de interesse municipal, nos termos do artº 20º, nº 2,
alínea b) da Lei nº 159/99 de 14 de Setembro, conjugado com o disposto no artº
94 nº 1 da Lei 107/2001 de 8 de Setembro.
6. Face ao exposto determino o encerramento do procedimento de classificação de
imóvel de interesse municipal.

Mais faço saber que os interessados podem, dentro de 30 dias, contados a partir da
afixação deste Edital, apresentar quaisquer reclamações.
Essas reclamações devem ser fundamentados por escrito dirigidas ao Departamento de
Património Cultural e entregues na Divisão de Informação e Atendimento Municipal, no
prazo referido.
E, para constar, se publica este e outras de igual teor, que vão ser afixadas nos lugares
de estilo.

Lisboa, 5 de Junho de 2013.

O D ir et o r Munic ipa l de C u lt ur a,

Francisco Motta Veiga

