Património Classificado – CONCELHO DE ALMADA
(Arquitetura civil, religiosa e militar e arqueologia)

Classificado como monumento nacional (MN)
- Fortaleza da Torre Velha, também designada por Torre de São Sebastião da Caparica

Classificado como sítio de interesse público (SIP)
- Estação Arqueológica da Quinta do Almaraz

Classificado como monumento de interesse público (MIP)
- Palacete de António José Gomes, incluindo o jardim, instalações para animais,
cocheira e garagem
- Igreja da Misericórdia de Almada

Classificado como imóvel de interesse público (IIP)
- Fábrica romana de salga de Cacilhas
- Fábrica de moagem do Caramujo (antiga)
- Capela de São Tomás de Aquino
- Palácio da Cerca
- Pelourinho de Almada
- Quinta de São Lourenço, considerada no seu todo - habitação e dependências da
lavoura, capela (São Sebastião), portão de entrada, jardim e terrenos anexos que a

delimitam e ainda os conjuntos de azulejos que decoram os imóveis e jardins e as
pinturas da capela, onde já não existe o quadro do altar

Classificado como interesse municipal (IM)
- Nora de ferro, situada em terrenos da Escola Preparatória da Cova da Piedade
- Edifício da antiga Igreja de São Sebastião
- Quinta de São Miguel, incluindo as suas habitações, os edifícios anexos de apoio à
atividade agrícola, os terrenos que a delimitam e o conjunto de azulejos que a
decoram
- Quinta de Santo António da Bela Vista, incluindo as suas habitações, os edifícios
anexos de apoio à atividade agrícola, os terrenos que a delimitam, os lambris de
azulejos policromados na escada do 1.º andar de uma das construções, bem como o
painel policromado figurativo que existe no poço daquela quinta representando Santa
Ana, São Joaquim e a Virgem
- Quinta de Santa Rita, incluindo a Casa de Fresco e o poço
- Quinta de Nossa Senhora da Conceição, incluindo o celeiro, o pombal, a nora e o
jardim
- Quinta de São Francisco de Borja, considerada no seu todo, habitação com capela,
dependências de lavoura, terrenos anexos e todos os azulejos que a decoram

