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EDITAL Nº 43 /2022 

VITOR MANUEL DIAS PROENÇA, Presidente da Câmara Municipal do Concelho do Sabugal. 

TORNA PÚBLICO QUE, no uso da competência delegada a que se refere o nº 1, art.º 34, da lei 75/2013 de 12 de setembro, foram 

proferidos, no período de 27.04.2022 a 11.05.2022 os seguintes despachos: 

 

NOME Local da Obra 
Data do 

despacho 
Natureza da obra 

José Fernando Monteiro Gonçalves Prado das Mendonças – 

Sabugal, U. F. Sabugal e 

Aldeia de St.º António 

27.04.2022 Defiro o pedido de licenciamento de obras de 

alteração de edifício destinado a habitação, - 

Legalização, nas condições da informação da 

DPUOT. 

Bernardino Gonçalves Paulos Rua Muralhada Arrabalde, 

n.º 40 A - Alfaiates 

27.04.2022 Defiro a aprovação do projeto de arquitetura de 

obras de alteração de edifício destinado a 

habitação e ampliação de edifício destinado a 

arrumos - legalização, nas condições da 

informação da DPUOT. 

Fernando Fernandes Nuno Rua da Calçadinha – 

Batocas, U. F. de Aldeia da 

Ribeira, Vilar Maior e 

Badamalos 

22.04.2022 Defiro a aprovação do projeto de arquitetura de 

obras de alteração e ampliação de edifício 

destinado a habitação, nas condições da 

informação da DPUOT. 

José Joaquim Capelo Estrada Nacional, n.º 13 – 

Sabugal, U. F. de Sabugal e 

Aldeia de António  

27.04.2022 Defiro o pedido de licenciamento de obras de 

construção de edifício destinado a habitação, 

nas condições da informação da DPUOT 

Maria José Neves Batista Avenida 25 de Abril, n.º 28 

– Sabugal, U. F. de Sabugal 

e Aldeia de Santo António 

27.07.2022 Defiro o pedido de licenciamento de obras de 

alteração e ampliação de edifício destinado a 

habitação e anexo, - Legalização, nas condições 

da informação da DPUOT. 

Celestina Batista Louro Avenida Infante D. 

Henrique, n.º 56 A – 

Sabugal, U. F. de Sabugal e 

Aldeia de Santo António 

27.04.2022 Defiro o pedido de licenciamento de obras de 

alteração e ampliação de edifício destinado a 

habitação - Legalização, nas condições da 

informação da DPUOT 

Francisco Afonso Jerónimo BI Rua do Pombal, n.º 7 - 

Soito 

27.04.2022 Defiro o pedido de licenciamento de obras de 

alteração e ampliação de edifício destinado a 

habitação - Legalização, nas condições da 

informação da DPUOT 

Maria Zita Nabais Apolinário Lopes 

dos Santos 

 

 

 

Rua da Escola Primária, 

n.º1 - Malcata 

02.05.2022 Defiro a aprovação do projeto de arquitetura de 

obras de alteração e ampliação de edifício 

destinado a habitação, nas condições da 

informação da DPUOT. 
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Manuel Fernandes Vaz Eiras de Cima - Alfaiates 02.05.2022 Defiro o pedido de licenciamento de obras de 

alteração e demolição de edifício destinado a 

habitação, nas condições da informação da 

DPUOT. 

José Francisco Monteiro - CCH Rua da Regadinha (Moinho 

Velho) – Aldeia da Dona - 

Nave 

06.05.2022 Defiro a aprovação do projeto de arquitetura de 

obras de alteração e ampliação de edifício 

destinado a arrumos (legalização), nas 

condições da informação da DPUOT. 

Aida Antunes Ferreira Rua da Fonte, n.º 14 - 

Malcata 

06.05.2022 Defiro o pedido de licenciamento de obras de 

alteração e ampliação de edifício destinado a 

habitação - Legalização, nas condições da 

informação da DPUOT. 

 
 
 

O Presidente da Câmara Municipal, 
 
 
 
 

(Vítor Manuel Dias Proença) 
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