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EDITAL Nº 14 /2023 

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 18.01.2023 a 01.02.2023 os seguintes despachos: 

 

NOME Local da Obra 
Data do 

despacho 
Natureza da obra 

Leopoldina de Jesus Pires Leitão 

Lele Capelo 

Rua do Encontro - Sortelha 19.01.2023 Defiro o pedido de licenciamento de obras de 

alteração e ampliação de um edificio 

destinado a comércio, nas condições da 

informação da DPUOT. 

Maria Ramos Campos Leal 

Fernandes 

Rua das Eiras - Foios 19.01.2023 Defiro o projeto de arquitetura de obras de 

alteração e ampliação de um edificio 

destinado a armazém agrícola - legalização, 

nas condições da informação da DPUOT. 

Casimiro Costa Nunes Rua das Amoreiras – Sobreira – 

União de freguesias de 

Pousafoles do Bispo, Pena Lobo 

e Lomba 

20.01.2023 Defiro o projeto de arquitetura de obras de 

alteração e ampliação de um edifício 

destinado a habitação - legalização, nas 

condições da informação da DPUOT 

Mário Cerdeira Silva Rua do Muro – Vilar Maior, U.F. 

de Aldeia da Ribeira, Vilar Maior e 

Badamalos 

20.01.2023 Defiro o projeto de arquitetura de obras de 

demolição e construção de um edifício 

destinado a habitação - legalização, nas 

condições da informação da DPUOT 

Paulo Filipe Rito Alves e outra Soito Rio – Aldeia de Santo 

António – União das Freguesias 

de Sabugal e Aldeia de Santo 

António 

26.01.2023 Defiro o pedido de licenciamento de obras 

de construção de um edifício destinado a 

habitação, nas condições da informação da 

DPUOT. 

 
 

O Presidente da Câmara Municipal, 
 
 
 
 

(Vítor Manuel Dias Proença) 
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