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EDITAL Nº 87 /2022 

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

TORNA PUBLICO QUE, no uso da competência própria, cumprimento do disposto no art.º 56 da Lei 75/2013 de 12 de setembro, 

foram proferidos no período de 26.09.2022 a 10.10.2022 os seguintes despachos: 

 

 

NOME Local da Obra 
Data do 

Despacho 
Natureza da obra 

Fundação Padre José Miguel Teixugueiras - Soito 23.09.2022 Defiro o pedido de emissão de alvará 
de licença de obras de construção de 
edifício destinado a pavilhão 
desportivo, nas condições da 
informação da DPUOT. 

Tânia Isabel Matias Alves e Carlos 
José Rascão Cardoso 

Cruzamento de Malcata – Estrada 
Nacional 233-3 - Aldeia de Santo 
António, União das Freguesias de 
Aldeia de Santo António e Sabugal 

26.09.2022 Defiro pedido de 1ª prorrogação da 
licença de obras n.º 49/2020 de obras 
de construção de edifício destinado a 
habitação, nas condições da 
informação da DPUOT. 

Sociedade de Investimentos 
Agrícolas Pedro Oliveira, 
Unipessoal, Lda 

Perquinte - Foios 26.09.2022 Defiro o pedido de emissão de alvará 
de licença de obras de demolição e 
construção de edifício destinado a 
pavilhão agrícola, nas condições da 
informação da DPUOT. 

José Joaquim Marques Quinta da Vinha Redonda - sortelha 28.09.2022 Defiro pedido de certidão de isenção 
de autorização de utilização do prédio 
urbano com o artigo 1135 por ter sido 
construído antes da entrada em vigor 
do D.L. 166/70 de 15 de abril, nas 
condições da informação da DPUOT 

Vanessa Galante Marques - 
Solicitadora 

Rua do Ribeirinho, n.º 17 - 
Casteleiro 

28.09.202 Defiro pedido de certidão de isenção 
de autorização de utilização do prédio 
urbano com o artigo 821 por ter sido 
construído antes da entrada em vigor 
do D.L. 166/70 de 15 de abril, nas 
condições da informação da DPUOT. 

Vanessa Galante Marques - 
Solicitadora 

Rua da Estrada s/n - Casteleiro 29.09.202 Defiro pedido de certidão de isenção 
de autorização de utilização do prédio 
urbano com o artigo 549 por ter sido 
construído antes da entrada em vigor 
do D.L. 166/70 de 15 de abril, nas 
condições da informação da DPUOT. 

Manuel Fernandes Vaz Eiras de Cima - Alfaiates 29.09.2022 Defiro o pedido de emissão de alvará 
de licença de obras de demolição e 
alteração de edifício destinado a 
habitação, nas condições da 
informação da DPUOT. 
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João José Carvalho Rodrigues Rua do Vale A, nº 10 - souto 29.09.2022 Defiro o pedido de autorização de 
utilização para um edifício destinado a 
habitação, anexo e piscina - 
legalização, nas condições da 
informação da DPUOT 

Soltaventos - produção de Energia 
Eólica, Unipessoal, Lda 

Sítio do Picoto – Santo Estevão, 
União das Freguesias de Santo 
Estêvão e Moita 

29.09.2022 Defiro o pedido de autorização de 
utilização para um parque eólico 
(indústria), nas condições da 
informação da DPUOT 

Carlos Alberto Maia Lopes 
 

Rua de Baixo, 20-22 - Malcata 29.09.2022 Defiro o pedido de autorização de 
utilização para um edifício destinado a 
habitação - legalização, nas condições 
da informação da DPUOT 

Rui Manuel Cabral Rua do Outeiro, n.º 3 – Sabugal, 
União das Freguesias de Sabugal e 
Aldeia de Santo Antonio 

03.10.2022 Defiro o pedido de autorização de 
utilização para um edifício destinado a 
habitação bifamiliar e serviço / 
comércio, - legalização, nas condições 
da informação da DPUOT. 

João Logrado Lavrador - CCH Avenida de São Cristóvão, n.º 105 - 
Soito 

03.10.2022 Defiro o pedido de ocupação da via 
pública com andaimes, numa extensão 
de 20 metros e pelo período de 15 dias 
para pintura de edifício, nas condições 
da informação da DPUOT. 

José Fernandes Sanches Travessa de São Marcos – Aldeia 
Velha 

03.10.2022 Defiro o pedido de emissão de alvará 
de licença de obras de alteração e 
ampliação de edifício destinado a 
habitação - legalização, nas condições 
da informação da DPUOT. 

Hortência Conceição Clara Azenha - Sortelha 03.10.2022 Defiro o pedido de autorização de 
utilização para um edifício destinado a 
arrumos - legalização, nas condições 
da informação da DPUOT 

Fernando Fernandes Nuno Rua da Calçadinha – Batocas – 
Aldeia da Ribeira, União das 
Freguesias de Aldeia da Ribeira, 
Vilar Maior e Badamalos 

03.10.2022 Defiro o pedido de emissão de alvará 
de licença de obras de alteração e 
ampliação de edifício destinado a 
habitação, nas condições da 
informação da DPUOT. 

Nelson José Botelho Baltazar Rua da Veiga, n.º 56 - Alfaiates 04.10.2022 Defiro o pedido de ocupação da via 
pública com andaimes, numa extensão 
de 12 metros, para reabilitação / 
remodelação de edifício, nas 
condições da informação da DPUOT. 

José augusto de Almeida - CCH Rua Barbosa do Bocage, n.º 24 – 
Sabugal, União das Freguesias de 
Sabugal e Aldeia de Santo Antonio 

04.10.2022 Defiro o pedido de emissão de alvará 
de licença de obras de alteração e 
ampliação de edifício destinado a 
habitação - legalização, nas condições 
da informação da DPUOT. 

Florência Robalo Basílio Frango - 
CCH 

Rua dos Emigrantes, n.º 5 - 
Rebolosa 

04.10.2022 Defiro o pedido de emissão de alvará 
de licença de obras de alteração e 
ampliação de edifício destinado a 
habitação, nas condições da 
informação da DPUOT. 
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O Presidente da Câmara Municipal, 
 
 
 
 

(Vítor Manuel Dias Proença) 
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