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EDITAL Nº 70 /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 03.08.2022 a 17.08.2022 os seguintes despachos: 

 

NOME Local da Obra 
Data do 

despacho 
Natureza da obra 

Joaquim Neves Rodrigues Rua Principal nº 3 - 

Penalobo 

04.08.2022 Defiro o pedido de licenciamento de obras de 

construção de uma edificação destinada a 

habitação, nas condições da informação da 

DPUOT 

João José Carvalho Rodrigues Rua dos Giestais - Souto 04.08.2022 Defiro o pedido de licenciamento de obras de 

construção de um edifício destinado a 

habitação, anexo e piscina, nas condições da 

informação da DPUOT 

Filipe Brázia D`Almeida Rua do Fontanhão nº 2 – 

Vila Boa 

04.08.2022 Defiro o pedido de licenciamento de obras de 

demolição e alteração de um edifício destinado 

a habitação e construção de piscina, nas 

condições da informação da DPUOT 

João José Carvalho Rodrigues Rua do Vale A, nº 10 - 

Souto 

05.08.2022 Defiro o projeto de arquitetura de obras de 

alteração e ampliação de uma edificação 

destinada moradia unifamiliar e construção de 

anexo - legalização, nas condições da 

informação da DPUOT. 

Ladricasa, Sociedade de 

Construções Lda 

Rua da Estrada nº 51 - 

Casteleiro 

05.08.2022 Defiro o projeto de arquitetura de obras de 

alteração e ampliação de uma edificação 

destinada a empreendimento de Turismo no 

Espaço Rural/Casa de Campo e construção de 

piscina, nas condições da informação da 

DPUOT. 

Rodrigo Adérito Bazílio Fernandes Picoto – Rua do Emigrante - 

Rebolosa 

05.08.2022 Defiro o projeto de arquitetura de obras de 

construção de uma edificação destinada a 

habitação, nas condições da informação da 

DPUOT. 

António Mendes Monteiro Estrada Municipal 567, n.º 

58 - Bismula 

10.08.2022 Defiro o pedido de licenciamento de obras de 

alteração e ampliação de um edifício destinado 

a habitação - Legalização, nas condições da 

informação da DPUOT 
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Luis Eduardo Pires Barreiros – Aldeia do Bispo 11.08.2022 Defiro o pedido de licenciamento de obras de 

construção de uma edificação destinada a 

habitação e anexo, nas condições da 

informação da DPUOT 

Luis Carlos Antunes Sítio do Corisco - Rendo 11.08.2022 Defiro o projeto de arquitetura de obras de 

construção de uma edificação destinada a 

habitação, nas condições da informação da 

DPUOT. 

Fernando Fernandes Nuno Rua da Calçadinha – 

Batocas – União de 

freguesias de Aldeia da 

Ribeira Vilar Maior e 

Badamalos 

11.08.2022 Defiro o pedido de licenciamento de obras de 

alteração e ampliação de uma edificação 

habitação, nas condições da informação da 

DPUOT 

Hortência Conceição Clara Azenha - sortelha 11.08.2022 Defiro o projeto de arquitetura de obras de 

alteração e ampliação de uma edificação 

destinada a arrumos e habitação, legalização 

nas condições da informação da DPUOT. 

Rui Manuel Cabral Rua do Outeiro, n.º 3 - 

Sabugal 

12.08.2022 Defiro o pedido de licenciamento de obras de 

alteração e ampliação de uma edificação 

habitação bifamiliar, serviços / comércio - 

legalização, nas condições da informação da 

DPUOT. 

Luis Fernando Mendoça de Sousa 

Andreson 

Rua da Ladeirinha - Foios 16.08.2022 Defiro o pedido de licenciamento de obras de 

alteração e ampliação de uma edificação 

habitação, nas condições da informação da 

DPUOT 

 
O Presidente da Câmara Municipal, 

 
 
 
 

(Vítor Manuel Dias Proença) 
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