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Desde o final da década de oitenta, a Câmara Municipal de Faro tem vindo a promover 
diversas ações, no sentido da salvaguarda, qualificação e dinamização do centro da cidade, 
sendo particularmente evidente, a estratégia desenvolvida já na década de noventa, 
materializada numa série de intervenções ao nível da requalificação do espaço público e 
comercial e, noutras iniciativas, decorrentes duma política cultural, desenvolvida 
especificamente para o efeito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Não obstante, os resultados positivos destas intervenções, a realidade tem vindo a demonstrar 
que são necessárias mais acções, de forma a alcançar os objectivos definidos pela Câmara 
Municipal, no tocante à, já referida, salvaguarda, qualificação e dinamização da zona antiga da 
cidade. 

É neste contexto que, apoiada no novo Regime Jurídico da Reabilitação Urbana (Decreto-Lei 
nº 307/2009), a Câmara Municipal de Faro, tendo já dado início a um processo de reabilitação 
para a cidade, traduzido na conversão da ACRRU – Núcleo Histórico Intra-muros ou Vila 
Adentro do Centro Histórico de Faro, numa Área de Reabilitação Urbana (ARU) propõe agora a 
delimitação de uma segunda área, o Bairro Ribeirinho, igualmente orientada por uma estratégia 
de reabilitação urbana. 

1. INTRODUÇÃO 
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O presente documento1 encontra-se assim, estruturado em: 

1. Introdução 
 

2. Apresentação do Bairro Ribeirinho; 
2.1. Condições físicas e ambientais: 
2.2. Vitalidade da zona e condições socioeconómicas da população residente 
2.3. Infra-estruturas  
2.4. Debilidades/potencialidades 
2.5. Impulsos/intenções de investimento na área 
 

3. Estratégia de reabilitação urbana para o bairro ribeirinho dos núcleos históricos da 
cidade de Faro 

3.1. Opções estratégicas compatíveis com as opções de desenvolvimento 
3.2. Prazos de execução da operação 
3.3. Prioridades e objetivos 
3.4. Modelo de gestão e modelo de execução 
3.5. Quadro de apoios e incentivos às ações a executar pelos proprietários e 
soluções de financiamento 
 

4. Anexos 
Desenhos 

D.3.2.1.1.- identificação da área 

D.3.2.1.2. - valor patrimonial do edificado 

D.3.2.1.3. - morfologia urbana 

D.3.2.1.4. - estado de conservação dos edifícios 

D.3.2.1.5. - edifícios / frações desocupadas 

D.3.2.2.1. - usos e funções 

D.3.2.3.1. - infra-estruturas 

D.3.2.5.1. - processos de obra em curso 

D.3.2.5.2. - vistorias realizadas 

 

Quadros 

Q.3.2.1.1. - fichas de apresentação dos imóveis classificados, 

                   em vias de classificação e edificações notáveis 

Q.3.2.5.1. - processos de obra em curso 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Este texto foi redigido de acordo com as normas estabelecidas no novo Acordo Ortográfico. 



 

                                                                                          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1. Condições físicas e ambientais:

Esta zona assume, no contexto do 
problemático, quer pela morfologia do 

A área agora pré-delimitada para Área de Reabilitação
documento de Bairro Ribeirinho
da Cidade de Faro, estrutura
Pinto até ao Convento dos Capuchos
Miguel Bombarda, Rua da Barqueta
República, (a poente) e Rua 1º de Maio 

 

Relativamente à morfologia urbana 
parcela, tipologia do edificado e, estrutura da rede viária 
se trata de uma zona com elevado número de edifícios de valor patrimonial, 
vias de classificação

2 ou edificações notáveis

parcela, na sua maioria de reduzidas dimensões, ocupada por edifícios de um/dois pisos, 
igualmente de pequenas dimensões ou, quando maiores, normalmente
edifícios identificados como edificações notáveis. 

O conjunto edificado forma frentes de rua, sobre arruamentos de perfis diminutos, sem 
passeios onde praticamente não existe
Largo da Madalena).  

                                                          
2 Edifícios classificados e Em vias de classificação 
3 Edificações notáveis – identificação decorrente do RMINHF, publicado em Diário da República de 16 de Dezembro de 
2002, pelo Aviso nº 10395/2002 (2ª Série)

                                                                                          2. APRESENTAÇ          

               2 - Bairro Ribeirinho do centro histórico de Faro

Condições físicas e ambientais: 

Esta zona assume, no contexto do Espaço Urbano Histórico de Faro
problemático, quer pela morfologia do espaço quer, pelas actividades que nela

delimitada para Área de Reabilitação Urbana, denominada no presente 
documento de Bairro Ribeirinho integra o conjunto da área identificada como Esp

estruturando-se a partir dos seguintes limites – ruas: Filipe Alistão
até ao Convento dos Capuchos (a nascente), Rua Francisco Barreto (a norte), Rua 

Miguel Bombarda, Rua da Barqueta (eixo da via), Travessa da Madalena (eixo da via)
1º de Maio (a sul). 

Relativamente à morfologia urbana – desenvolvimento da malha, dimensão e estrutura da 
parcela, tipologia do edificado e, estrutura da rede viária -, podemos genericamente referir que

com elevado número de edifícios de valor patrimonial, -
edificações notáveis

3
 -, com uma malha definida a partir de uma 

parcela, na sua maioria de reduzidas dimensões, ocupada por edifícios de um/dois pisos, 
nas dimensões ou, quando maiores, normalmente estão associado

edificações notáveis.  

O conjunto edificado forma frentes de rua, sobre arruamentos de perfis diminutos, sem 
passeios onde praticamente não existem espaços não lineares (exceção feita ao pequeno 

                   

Edifícios classificados e Em vias de classificação – classificação decorrente da Lei 107/20º1 de 8 de Setembro
identificação decorrente do RMINHF, publicado em Diário da República de 16 de Dezembro de 

2002, pelo Aviso nº 10395/2002 (2ª Série) 
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APRESENTAÇÃO DA ÁREA 

centro histórico de Faro 

Caraterísticas gerais 

Espaço Urbano Histórico de Faro, o papel mais 
a decorrem. 

Limites da zona  

Urbana, denominada no presente 
conjunto da área identificada como Espaço Histórico 

Filipe Alistão, Serpa 
nascente), Rua Francisco Barreto (a norte), Rua 

Travessa da Madalena (eixo da via), Av. da 

Morfologia urbana 

desenvolvimento da malha, dimensão e estrutura da 
, podemos genericamente referir que 

- classificados, em 
com uma malha definida a partir de uma 

parcela, na sua maioria de reduzidas dimensões, ocupada por edifícios de um/dois pisos, 
estão associados a 

O conjunto edificado forma frentes de rua, sobre arruamentos de perfis diminutos, sem 
(exceção feita ao pequeno 

decorrente da Lei 107/20º1 de 8 de Setembro 

identificação decorrente do RMINHF, publicado em Diário da República de 16 de Dezembro de 
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D3.2.1.2. - valor patrimonial dos edifícios 

Fichas de apresentação dos imóveis classificados, em vias de classificação e, edificações notáveis 
D3.2.1.3. - morfologia urbana 

 
Conjunto edificado – estado de conservação e situação face à ocupação 

 

Com o objetivo de conhecer genericamente o estado de conservação dos imóveis, foi feito um 
levantamento através da observação das fachadas4, o que apesar de não permitir uma 
identificação quanto à totalidade do imóvel, constitui um indicador.  
 
Assim, dos cerca de 450 edifícios observados, (mais um terço do que o total registado no 
Censo) verifica-se que:  

• 30%, apresentam bom estado de conservação, não necessitando de qualquer 
intervenção;  

• 21%, apresentam acabamento e revestimentos envelhecidos ou com danos ligeiros, 
sendo de propor, uma intervenção ligeira; 

• 17%, apresentam fissuração e descasque de pinturas e revestimentos, vãos e 
serralharias, sendo de propor, uma intervenção média; 

• 15%, apresentam fissuração estrutural, derrocada consumada ou eminente de 
pequenos volumes, sendo de propor, uma intervenção profunda; 

• 17%, em situação de mau estado geral, derrocada consumada ou eminente, sendo de 
propor, uma intervenção de demolição. 

É de salientar que, nos arruamentos de tráfego reduzido, os edifícios revelam maior aplicação 
na sua conservação, comparativamente aos de maior tráfego. 

D3.2.1. 4. - estado de conservação dos  edifícios  

Já no que se refere a edifícios/fracções desocupadas, foi possível constatar que apresenta 
grande percentagem de edifícios e/ou frações desocupadas, anteriormente de uso habitacional, 
agrupados em quarteirões ou em frentes de rua, o que, pela escala que constituem, pode 
tornar-se interessante para eventuais intervenções de reabilitação.  

D3.2.1.5 – edifícios e/ou frações desocupados 

 

2.2 Vitalidade da zona e condições sócio-económicas da população residente 

 

População residente 

De acordo com os dados preliminares dos censos 2011 foi possível apurar, uma população de 
cerca de 428 residentes, centrando-se sobretudo nas Ruas da Madalena, Batista Pinto, Teófilo 
Braga, do Forno, da Cruz e da Barqueta seguindo-se a Rua do Prior, Compromisso e 
Conselheiro Bívar. Nas restantes secções apenas as que se situam na Rua do Prior e 
Conselheiro Bívar é mais significativa. Nas restantes secções o valor não é expressivo ou não 
existe. 

                                                           
4 O levantamento foi feito a partir da observação das fachadas, pelo exterior, a partir dos arruamentos e, sem vista 
privilegiada por pontos de observação panorâmicos, que permitisse a observação de coberturas, tardozes, e empenas, 
entre outros. Houve no entanto, exceções, onde foi possível constatar que, apesar de as fachadas estarem 
irrepreensivelmente conservadas, as empenas denotavam ausência de manutenção, noutros casos, pelo contrário, em 
fachadas a necessitar de intervenção, as coberturas e alguns elementos estruturais denotavam intervenções 
profundas. 
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Esta população encontra-se agrupada em 184 famílias, sendo que o número de famílias mais 
significativo se situa nas Ruas da Madalena, Batista Pinto, Teófilo Braga, do Forno, da Cruz e 
da Barqueta seguindo-se a Rua do Prior, Compromisso e Conselheiro Bívar. Nas restantes 
secções não existem famílias ou não apresentam valores significativos; 

A mesma tendência de distribuição verifica-se na totalidade dos 376 alojamentos, distribuídos 
nos 320 edifícios, recenseados na zona. 

Usos e funções 

A análise do tipo de usos desta área – habitação; restauração e bebidas; comércio; serviços; 
equipamento e alojamento – permitiu, para além da sua identificação, relacioná-los com as 
alterações sofridas no edificado que, partindo de uma estrutura urbana antiga e consolidada, se 
adaptou a estilos de vida, de consumo, de lazer e de habitar, contemporâneos.  

Assim, verificamos que a área que compreende as Ruas 1º de Maio, do Compromisso, Filipe 
Alistão, do Prior, Conselheiro Bívar, S. Pedro, Capitão-mor, Miguel Bombarda, Teófilo Braga e 
Serpa Pinto e, Travessas de S. Pedro, da Madalena e, José Coelho, regista uma forte 
mudança na sua função inicial (habitação) concentrando um elevado número de actividades, 
serviços, comércio e sobretudo restauração e bebidas. Esta zona, por se encontrar próxima do 
centro da Baixa Comercial, por excelência, tem evoluído neste sentido, em detrimento da 
habitação sendo, o espaço utilizado por esta, cada vez mais limitado5.  

Predominantemente, constituída por edifícios de dois pisos, apresenta, um piso térreo, 
iminentemente utilizado para estabelecimento comercial, restauração e bebidas ou serviços e 
muito raramente, retomado para a habitação. Verifica-se contudo, que no piso superior é ainda 
onde se encontra habitação conquanto, em casos pontuais, este piso esteja desocupado.  

Relativamente à existência de espaços destinados a comercio e/ou restauração e bebidas, em 
particular na Rua Filipe Alistão, e contrariando o que carateriza a zona neste momento, 
estamos perante situações de abandono destas atividades com o encerramento de alguns 
desses estabelecimentos.  

Na zona urbana que compreende as Ruas de S. Pedro, Madalena, Batista Pinto, Teófilo Braga, 
do Forno, da Barqueta e Rua da Cruz, verifica-se uma predominância de edifícios de 
habitação, possivelmente por ser uma zona interior do perímetro. Contudo, nos limites 
periféricos da zona, que confinam com os eixos viários principais, imperam os edifícios mistos.  

Em síntese, e como se verifica pela planta em anexo, a delimitação periférica desta área está 
mais vocacionada para o comércio, serviços e equipamentos verificando-se, no seu interior, 
uma maior tendência para os edifícios habitacionais ou mistos, estes últimos confinantes com 
eixos viários principais ou de movimento significativo. 

D3.2.2.1 - Usos e funções 

 

 

 

 

                                                           
5 Quer por questões que se prendem com a insegurança que advém da desertificação à noite ou, pelo contrário, pela 
intensa actividade nocturna, provocada pela multiplicidade de equipamentos de diversão e/ou restauração e bebidas, 
conforme nos foi referido. 



6 

 

2.3 Infraestruturas  

A área é dotada de infraestruturas de abastecimento de água, drenagem de águas residuais e 
pluviais, distribuição de rede elétrica, telecomunicações e iluminação pública, bem como 
recolha de resíduos sólidos, não sendo ainda possível, no âmbito do presente documento, 
avançar com um diagnóstico, quanto às condições reais do seu funcionamento. 

Relativamente às infraestruturas viárias, os arruamentos, de diversos tipos de pavimento, 
referem-se maioritariamente, a eixos de perfis reduzidos, com trânsito automóvel mais 
condicionado, coexistente com a circulação de peões, dado não existirem passeios e, com 
estacionamento pontual nos locais onde a largura do arruamento o permite.  

Referimo-nos concretamente às Ruas: Conselheiro Bivar, do Prior, do Compromisso, Capitão-
Mor e Travessas: da Alfândega, da Passagem, dos Arcos, José Coelho, de São Pedro, e, das 
Cocheiras onde o pavimento é feito em calçada grossa. 

Em termos gerais, é necessário intervir nos pavimentos, numa área estimada em cerca de 4 
440 m2, com vista à melhoria das condições de utilização e cumprimento de disposições 
impostas legalmente, sendo prioritárias as zonas de maior afluência, nomeadamente a “zona 
dos bares”, para onde há já uma proposta de repavimentação. 

 
D3.2.3.1. infraestruturas 

 
 

2.4 Debilidades e potencialidades 

Seguindo a metodologia do Planeamento Estratégico, recorreu-se à utilização da Análise 
SWOT, como forma de identificar um conjunto de situações a considerar numa operação de 
reabilitação para esta área. Referimo-nos concretamente a: 

Pontos fracos Pontos fortes 
Factores internos  

Função habitacional em decréscimo  Escala urbana humanizada 
Presença de estabelecimentos de animação 
noturna 

Identificação de uma funcionalidade forte 

Deficit de equipamentos de apoio à população 
residente 

Ambiente urbano 

Significativo número de edifícios desocupados 
ou ocupados por armazéns 

Homogeneidade e antiguidade da maioria 
da zona 

Desqualificação ambiental dos espaços lineares  
Dificuldade na circulação pedonal e automóvel  
Falta de estacionamento  
Rudimentar estrutura verde  
Deficiente limpeza urbana  
Insegurança noturna  

 
Oportunidades Ameaças 

Factores externos  
Estruturas desocupadas  Área de grande sensibilidade arqueológica 
Existência de imóveis disponíveis para novas 
utilizações 

Inflexibilidade do Regulamento em vigor 

 Especulação imobiliária 
 Dificuldade na circulação e estacionamento 
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2.5 Impulsos/intenções de investimento na área 

 
Intervenções em curso – proprietários e/ou residentes das habitações 

Uma análise feita aos processos de obra em curso, permite-nos constatar que, os poucos 
procedimentos de licença existentes referem-se a processos anteriores à entrada em vigor da 
Lei 60/2007 de 4 de Setembro6, incidindo sobretudo em obras de alteração de utilização para 
comércio, prestação de serviços ou restauração e bebidas, num total de dezoito casos. 

Relativamente a processos de obra de construção nova ou ampliação, num total de quatro 
casos, traduzem situações pontuais relativas à habitação, localizando-se, sobretudo nas Ruas 
Francisco Barreto, Gil Eanes, Rua Teófilo de Braga e Rua do Compromisso. 

Exceção a assinalar o caso na Rua do Compromisso, que abrange uma área significativa de 
um quarteirão para a qual é proposto um programa adequado, e a habitação é reinterpretada, 
representando, assim, uma importante oportunidade para a reabilitação desta área, motivo 
porque foi aqui referido uma vez que já foi declarada a caducidade do processo. 

Em síntese, pode concluir-se que são escassos os processos em curso, incidindo sobretudo, 
ao nível da transformação dos usos dos pisos térreos associada a uma orientação para a 
instalação de restauração e bebidas e, muito pontualmente comércio ou prestação de serviços. 

 
Investimentos privados – intenções e em curso 

A fraca dinâmica relativa às intenções de intervenção nesta zona, poderia ser contrariada, caso 
o processo não estivesse caducado, pela uma exceção, já acima referida: um quarteirão na 
Rua do Compromisso, contemplando um programa de grande qualidade e compatibilidade com 
esta área, prevendo a criação de 26 fogos, tipologia - TO. 

D3.2.5.1 – processos de obra em curso  
Q3.2.5.1 - processos de obra em curso 

A experiência decorrente das vistorias realizadas7, permitiu concluir que, relativamente a 
trabalhos simples – reparação pontual de rebocos, caiações e/ou pinturas – os proprietários 
não reagem favoravelmente às notificações para desenvolvimento dos trabalhos necessários à 
conservação dos seus imóveis.  

Se considerarmos que os edifícios alvo de vistorias foram aqueles que apresentam estados de 
degradação mais avançados e, normalmente se referem a imóveis antigos e de áreas 
consideráveis, arriscaríamos a referir que, na sua maioria aguardam por melhores momentos 
para uma melhor transação 

 D3.2.5.2 – vistorias realizadas – notificações cumpridas  
 
 

Possibilidades de investimento – edifícios desocupados  

Nesta área não existem imóveis municipais disponíveis para investimento mas existem edifícios 
desocupados com uma escala já considerável. Referimo-nos concretamente ao quarteirão 
composto por edifícios mistos na Travessa de S. Pedro; edifício habitacional na Rua de S. 

                                                           
6 Apesar de estar em vigor atualmente o DL26/2007, considerámos esta legislação como maior alteração aos 
procedimentos relativos às operações urbanísticas, razão pela qual é a nossa referência. 
7 Vistorias realizadas ao abrigo dos artigos 89º, e 90ª do RJUE decorrentes apenas de situações de perigo para a 
segurança e salubridade.  
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Pedro; quarteirão correspondente ao antigo Centro Regional de Segurança Social; conjunto de 
edifícios habitacionais no gaveto da Rua Teófilo de Braga com a Rua da Viola; e outros, nas 
Ruas: Infante D. Henrique e, no gaveto da Av. da República com a Rua Gil Eanes. 

Novamente de salientar, a existência de intenções de investimento privado - quarteirão na Rua 
do Compromisso – com projeto de construção nova destinada maioritariamente para 
habitação, o que, de alguma forma, poderiam contribuir para a manutenção da função 
residencial na zona. 

D3.2.5.3 – intenções de investimento 
 
 

Intervenções municipais - Projetos já existentes 
 

Como projectos existentes e, em condições para poderem integrar os objetivos,  
a. Estudo de prévio das Ruas do Prior e Filipe Alistão  
b. Pedonalização da Rua da Alfândega 
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3.1. Opções estratégicas compatíveis com as opções de desenvolvimento  

 

Enquadramento nas opções do município/Modelos urbanos e orientações estratégicas 

Numa época em que os fenómenos sociais, culturais, tecnológicos e económicos assumem 
grande complexidade e mutações aceleradas, o recurso a uma metodologia estratégica surge 
como o novo paradigma de planeamento e gestão, que vai permitir um suporte mais adequado 
ao desenvolvimento da fase de projeto urbano. 

Desta metodologia decorrem opções estratégicas do município, assentes em modelos: 

a. De ordenamento e desenvolvimento - alicerçado nos sistemas sociais que caraterizam 
a zona onde se articulam as dinâmicas na utilização dos recursos/benefícios e na 
gestão de riscos; 
 

b. Institucional - alicerçado na articulação de competências em matéria de gestão das 
zonas visadas, tendo por base a co-responsabilidade institucional em torno de uma 
entidade coordenadora regional/nacional; 
 

c. De governação – assente na cooperação publico-privado, que aponte na convergência 
de interesses em torno de parcerias para a gestão das zonas assumindo uma co-
responsabilidade na partilha de riscos/interesses; 

que permitiram definir,  orientações para o Centro Histórico da Cidade, perfeitamente 
enquadradas no instrumento regulador – O PDM . 
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Neste contexto, pretende a Câmara Municipal de Faro, dar início a uma nova Operação de 
Reabilitação Urbana, definindo para tal como área de intervenção, o Bairro Ribeirinho, tendo 
em conta: 

a. As caraterísticas apresentadas no capítulo anterior; 
 

b. A disponibilidade de investimento, atual, do município.  
 

Enquadramento no PDM 

 

O núcleo do Bairro Ribeirinho, constitui parte da zona histórica da cidade de Faro, integrando a 

categoria de Espaços Urbanos Históricos nos termos do disposto no n.º 2 do Artigo 53.º do 

regulamento do PDM (Aviso n.º 17503/2008 Alteração, por adaptação, e rectificação do Plano 

Director Municipal de Faro - PDM de Faro), os quais “(…) correspondem a áreas especialmente 

importantes sob o ponto de vista histórico, cultural e ambiental do concelho, integrando 

edifícios ou conjuntos construídos de especial interesse urbanístico e arquitectónico, pelo que 

deverão ser mantidas as características urbanísticas das malhas e preservadas as 

características arquitectónicas dos edifícios de maior interesse(…)”.  

 

O PDM aponta ainda, no âmbito de planos municipais de ordenamento do território, para a 

necessidade de identificar edifícios e conjuntos de interesse a preservar (n.º 4 do artigo 53.º), 

bem como, para a sua sujeição a planos ou regulamentos de ocupação específicos (n.º1 do 

artigo 54.º), na qual se enquadra o instrumento de gestão urbanístico, em vigor - Regulamento 

Municipal das intervenções nos Núcleos Históricos – RMINHF (Aviso n.º 10 395/2002 (2ª série) 

aplicável.  

 

O Bairro Ribeirinho encontra-se ainda abrangido por sete áreas de servidão administrativa 

decorrentes da existência de sete imóveis classificados e em vias de classificação (Solar da 

Horta do Ourives, Casa Crispim, Casa de Saúde, Casa Júdice Fialho, Palácio Bivar, Alfândega, 

Casa Mateus da Silveira, Palacete Guerreirinho, Convento de Santo António dos Capuchos). 

 

 

3.2. Prazos de execução da operação  

Para o efeito propõe-se um prazo de dez anos, passível de ser prorrogado por mais cinco 
anos.   

Artº 18º do Dec. Lei nº 307/2009 

3.3. Prioridades e objetivos  

Assim, e pretendendo promover as caraterísticas patrimoniais da área e reverter a degradação 

- identificamos, como objectivos a atingir: 

1. Consolidar/sedimentar o papel de zona patrimonial e cultural por excelência; 
2. Fomentar a reabilitação dos edifícios; 
3. Criar condições para a dinamização económica e social; 
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4. Repovoar a área; 
5. Preservar a morfologia urbana e a qualidade ambiental; 
6. Melhorar a qualidade funcional e patrimonial dos espaços públicos; 
7. Garantir as acessibilidades; 
8. Garantir a melhoria das condições de eficiência energética dos imóveis 

 
 

Linhas estratégicas/objeto de intervenção 
 quem faz e como 

 
a. Captação de investimento exterior para reabilitação de imóveis privados, atualmente 

desocupados, eventualmente destinados a habitação/equipamentos e estacionamento 
– Edifício da Segurança Social;  

Gabinete de Apoio à Presidência/Gabinete Municipal/Privados 
 

Divulgação/estabelecimento de contatos 
 

b. Fomento e incentivo à conclusão de projectos iniciados por particulares – Rua do 
Compromisso;  

Gabinete Municipal/Privados 

Incentivos fiscais e apoios dados pela CM, dentro do quadro legal em vigor para estas zonas; 
Programa de apoio às intervenções arqueológicas 

Incentivos na adoção de medidas de maior eficiência energética 
 

c. Criação de condições para a melhoria da oferta cultural da zona – Associações: 
Filarmónica; Académica da UALG 

Gabinete Municipal/Privados 
 

d. Criação de medidas que permitam os proprietários ou investidores a proceder à 
reabilitação de imóveis desocupados com escala e dimensão significativa – edifícios 
referidos no quadro-síntese 

Gabinete Municipal/Privados 

Incentivos fiscais e apoios dados pela CM, dentro do quadro legal em vigor para estas zonas 
Programa de apoio às intervenções arqueológicas 

Incentivos na adoção de medidas de maior eficiência energética 
 

e. Criação de medidas que permitam os proprietários de parcelas com áreas diminutas, 
proceder à reabilitação dos próprios imóveis  

Gabinete Municipal/Privados 

Disponibilização de cadernos de encargo para intervenções-tipo 
Incentivos fiscais e apoios dados pela CM, dentro do quadro legal em vigor para estas zonas 

Programa de apoio às intervenções arqueológicas 
Incentivos na adoção de medidas de maior eficiência energética 

 
f. Requalificação dos espaços verdes e melhoria da qualidade dos serviços urbanos, 

através de estudo que defina uma maior vigilância e um conjunto de medidas com vista 
à melhoria dos recursos existentes;     

CM e FAGAR; 

Diretivas municipais para o efeito 

g. Promoção e execução de ações tendentes à garantia das acessibilidades para 
cidadãos com mobilidade condicionada, - Repavimentação da Rua do Prior ou Rua 
Filipe Alistão / Serpa Pinto), pedonalização da Rua da Alfândega;  
 

CM 
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Execução de projetos  

 

h. Fomento e adoção de critérios de eficiência energética em edifícios públicos e 
privados, através da adesão a programas de incentivo.  

CM/ Entidades privadas 

Adesão a programas em estudo, facilitados pela participação da CM em grupos específicos  

i. Criação de condições para a dinamização das actividades económicas - programa de 
modernização de estabelecimentos de comércio local 

Gabinete Municipal/Privados 
 
Candidaturas de particulares a programas específicos 

 
 

j. Criação de condições para a melhoria do envolvimento e participação da população 
 

Gabinete Municipal/População em geral 
 

 
Em suma:  

3.2.6. 
Opcões 
estraté
gicas 

3.2.7.Medidas para concretização dos objetivos 2.4.1. 
Objeto/alvo 

de 
intervenção 

2.4.2. 
Tipo de 

incentivos/ 
financiame

nto 

 
Descrição/identificação  

 
Identificação  

 
Ponto de 
situação: 
projeto 

b); c), 
d); g) 

a. Captação de investimento para 
reabilitação de imóveis destinados 
tendencialmente a equipamentos de apoio 
à população residente – promoção e 
contatos; criação de incentivos e benefícios 
fiscais; candidaturas a financiamentos; apoio 
na arqueologia 

Segurança 
Social;  

A desenvolver 
pelo investidor 

2.; 6.  

b); c); 
d); g); i);  

b. Fomento e incentivo à conclusão de 
projetos iniciados – criação de incentivos e 
benefícios fiscais; apoio na arqueologia 

Rua do 
Compromisso 

A desenvolver 
pelo investidor 

5.; 6.  

g); j) c. Melhoria da oferta cultural da zona – 
estabelecimento de parcerias com 
associações culturais da área para 
promoção/elaboração de projetos; 
candidaturas a financiamentos  

Associações: 
Filarmónica; 
de Músicos e; 
Académica da 
UALG 

A desenvolver 
pela CMF e/ou 
intervenientes 

2.  

b); c); 
d); j);  

d. Criação de medidas de incentivo à 
recuperação de imóveis desocupados com 
escala e dimensão significativa - criação de 
incentivos e benefícios fiscais; apoio na 
arqueologia; adoção de medidas de eficiência 
energética 

Ruas de: 
SPedro 10-18; 
22-26; 
D.Henrique 
14-40;  
Cons. Bivar 
35-45; 85-91; 
46-52; 53-63; 
82-88; 
Gil Eanes 39-
43; 23-27 
Av República 
86-94;  

A desenvolver 
pelos 
proprietários 

3.; 5.  

b); c) d); 
j); k) 

e. Criação de medidas de incentivo à 
recuperação de imóveis de habitação 
própria em parcelas reduzidas – 
disponibilização de cadernos de encargos 
para intervenções-tipo; criação de incentivos e 
benefícios fiscais; apoio na arqueologia; 
adoção de medidas de eficiência energética 

Todos os 
edifícios 
destinados à 
reabilitação  

A desenvolver 
pelos 
proprietários 

3.; 5.  

d); j) f. Requalificação dos espaços verdes e 
melhoria da qualidade dos serviços 
urbanos 

 Diretivas 
municipais 
para o efeito – 
CM e FAGAR 

1.  

d); e); 
f); j) 

g. Criação de condições tendentes à 
garantia das acessibilidades para cidadãos 
com mobilidade reduzida – construção de 
rampas de acesso a edifícios públicos e 

Ruas do Prior 
e Filipe 
Alistão. 
Pedonalização 

CMF – 
executado 
estudo prévio 

1.  
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anulação de obstáculos da Rua da 
Alfândega 

k) h. Fomento e incentivo de condições 
tendentes à eficiência energética em 
edifícios públicos e privados – diretivas 
municipais para o efeito 

Todos os 
edifícios  

CMF- participa 
em grupos de 
trabalho para 
o efeito 

8.  

i); j) i. Criação de condições para a dinamização 
das atividades económicas na zona – 
programa de modernização de 
estabelecimentos 

Estabelecimen
tos comerciais 

CMF-Serviços 
municipais 

6.; 7.  

g) j. Criação de condições para melhoria de 
atividades educativas, de assistência, 
saúde e outras – estabelecimento de 
parcerias com associações culturais da área 
para promoção/elaboração de projetos; 
promoção e contatos; candidaturas a 
financiamentos 

Paróquia; 
AAPACDM; 
GNR 

CMF-Serviços 
municipais. A 
desenvolver 

2.  

 

 

3.4. Modelo de gestão e modelo de execução  

Será o Município de Faro que assegurará a gestão da operação de reabilitação urbana. A sua 
coordenação caberá ao Vereador do Pelouro do Urbanismo, que a poderá delegar, e por um 
conjunto de técnicos de diversas áreas constituindo um gabinete vocacionado para este efeito8. 
Poderão integrar igualmente outros membros em função das necessidades e especificidades 
das questões a tratar. 

O modelo de execução a adotar é o de uma operação de reabilitação urbana simples a 
reabilitar por iniciativa dos particulares e titulares dos outros direitos, ónus e encargos num 
quadro articulado de coordenação e apoio da respetiva execução pela entidade gestora. 

O Município de Faro divulgará a operação de reabilitação urbana junto dos particulares, 
utilizando os meios que julgar necessários, sensibilizando-os para a importância do projecto, 
para o dever de reabilitar, nos termos do Decreto-Lei n.º 307/2009 de 23 de Outubro, que recai 
sobre todos (particulares e administração) e, para as vantagens decorrentes do processo de 
reabilitação do património edificado. 

Igualmente, o Município, utilizará todos os instrumentos de execução previstos na lei, 
nomeadamente: imposição da obrigação de reabilitar e obras coercivas; empreitada única; 
demolição de edifícios; direito de preferência; arrendamento forçado. 

 

 

 

 

 

                                                           
8 A Câmara Municipal de Faro tem condições para assegurar, de uma forma expedita, algumas tarefas específicas 
nomeadamente: vistorias técnicas; elaboração de cadernos de encargos específicos para intervenções-tipo; 
assistência técnica às obras de particulares; elaboração de normativa adequada; verificação das medidas a introduzir 
nos imóveis tendentes a uma maior eficiência energética; ações de sensibilização, tendentes ao envolvimento da 
população e, apoio nos trabalhos de natureza arqueológica. 
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3.5. Quadro de apoios e incentivos às ações a executar pelos proprietários e soluções de 
financiamento 

O Município de Faro nas ações de reabilitação dará os seguintes apoios: 

1. Isenção das taxas municipais relacionadas com as obras de reabilitação, designadamente: 
i. Taxas referentes ao licenciamento, comunicação prévia e autorização das 

operações urbanísticas; 
ii. Taxas referentes à emissão de alvarás que titulam as operações referidas; 
iii. Taxas devidas por ocupação do espaço público e publicidade, motivadas 

por aquelas intervenções; 
iv. Taxas pela realização de vistorias; 

 
2. Redução da Taxa Municipal de Urbanização em 50%, nas situações em que haja lugar à 

sua tributação; 
 
3. Isenção do imposto municipal sob imóveis (IMI), durante 5 anos para prédios urbanos, 

renovável por igual período de tempo, ao abrigo do disposto nos nºs 1,2 e 3 do art. 12º da 
Lei das Finanças Locais – Lei nº 2/2007, de 15 de Janeiro, com as alterações introduzidas 
pela Lei nº 22-A/2007, de 29 de Junho, Lei nº 67-A/2007, de 31 de Dezembro, Lei nº 3-
B/2010, de 28 de Abril e Lei nº 55-A/2010, de 31 de Dezembro; 

 
4. Isenção de imposto municipal sobre transmissões onerosas de imóveis (IMT) nas 

aquisições de prédios urbanos destinados a reabilitação urbanística desde que, no prazo 
de dois anos a contar da data da aquisição, o adquirente inicie as respectivas obras. 

 
5. Demais benefícios conferidos pelo Estatuto dos Benefícios Fiscais, designadamente 

redução do IVA e do IRC. 
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Bairro Ribeirinho - Parte 
 
SOLAR DO CAPITÃO-MOR 
 

Localização: Gaveto das Ruas Filipe Alistão e Capitão-mor 
Classificação: Imóvel de Interesse Público (Dec. nº 5/2002, DR 42 de 19 Fevereiro 2002) 
Encomenda: Desembargador Veríssimo de Mendonça Mascarenhas Manuel, Capitãomor. 
Autor/es: Diogo Tavares, mestre pedreiro 
Data de construção/reconstrução/outras intervenções: Séc. XVIII, XIX e XX 
Tipologia: Arquitectura civil barroca. Planta rectangular de dois pisos e três corpos.  
Particularidades: O exemplar mais representativo da arquitectura civil do período barroco, com os corpos 
delimitados por pilastras, sendo o central valorizado pelo portal, rematado por janela de sacada com trabalhos 
em cantaria. 
 

Nota histórica/cronológica: 
Séc. XVIII (2º quartel) – Construção; em 1741 já era habitada; Séc. XIX - Campanha de obras, no interior, realizada pela família do judeu Abrahão 
Amram; Séc. XX (início) – Abertura de vários vãos no piso térreo; 1936 – Adaptado a colégio. 

 

CASA DA FAMÍLIA TRIGOSO 
 
Localização: Rua do Prior (Fachada) 
Identificação: Edificação Notável 
Encomenda: Desconhecido 
Autor/es: Desconhecido 
Data de construção/reconstrução/outras intervenções: Séc. XIX 
Tipologia: Arquitectura civil oitocentista. Planta rectangular, dois pisos. 
Particularidades: Fachada rectilínea, guardas de ferro forjado nos balcões das janelas do andar nobre. O eixo é 
valorizado pelo portal e por uma janela de sacada de maiores dimensões. 
 
 

Nota histórica/cronológica: 
Séc. XIX (meados) – Início provável da construção. Nos finais do século foi habitada pela família Trigoso e posteriormente pelo Coronel Viegas Pires. 

 
CASA DOS ARCOS 

 
Localização: Rua do Prior, Travessas dos Arcos e de José Coelho 
Identificação: Edificação Notável 
Encomenda: D. Fernando Maria de Mendonça Pessanha Mascarenhas e D. Maria da Paz Bívar 
Autor/es: Desconhecido 
Data de construção/reconstrução/outras intervenções: Séc. XIX e XX 
Tipologia: Arquitectura civil oitocentista. Planta longitudinal com dois pisos. 
Particularidades: A existência de dois passadiços sobre arcos ao nível do 2º piso que fazem a ligação entre as 
duas partes da casa, atravessando a rua. Servia como anexo do Palácio Bívar, destinando-se a residência da 
criadagem e armazém. 
Nota histórica/cronológica: 
Séc. XIX – Data provável da construção. Posteriormente foi alienada e dividida; 1929 – Alteração nos vãos e 
construção de platibanda promovidas por João Chaves Leal. 
 
 
 
 
 

 

 

CASA DA JANELA 
RENASCENTISTA 

 
Localização: Gaveto das Ruas Capitão-mor e do Compromisso Marítimo  
Identificação: Edificação Notável 
Encomenda: Desconhecido 
Autor/es: Desconhecido 
Data de construção/reconstrução/outras intervenções: Séc. XVI, XVII e XX 
Tipologia: Arquitectura civil quinhentista, seiscentista. Planta rectangular, de dois pisos. 
Particularidades: Pouco resta da primitiva construção quinhentista. A janela de peitoril no 2º piso, com moldura 
em cantaria, apresenta elementos do primeiro renascimento. 
Nota histórica/cronológica: 
Séc. XVI – Início da construção (data provável); Séc. XVII - Remodelação do edifício; Séc.: XX – Foram abertos 
novos vãos no piso térreo 
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CASA DOS LAMPRIER 
 

Localização: Rua do Compromisso 
Classificação: Imóvel Interesse Público (Despacho do Ministro da Cultura de 26 de Maio de 2003) 
Encomenda: João Lamprier (comerciante inglês) 
Autor/es: Desconhecido 
Data de construção/reconstrução/outras intervenções: Séc.: XVIII, XX e XXI 
Tipologia: Arquitectura civil, setecentista. Planta rectangular com dois pisos inscritos numa longa fachada 
rectilínea. 
Particularidades: Contraste entre a sobriedade das linhas e os desenhos das molduras em cantaria das janelas 
de peitoril. 
 

Nota histórica/cronológica: 
Séc. XVIII – Construção; Séc. XX/XXI – Abertura de novos vãos no piso térreo; Uma parte do edifício é utilizada para habitação e a restante como sede 
da AAPACDM. 

 

CASA DO COMPROMISSO 
MARÍTIMO 

Localização: Gaveto das Ruas de S. Pedro e do Compromisso  
Identificação: Edificação Notável 
Encomenda: Irmandade ou Confraria do Corpo Santo (Compromissos Marítimos) 
Autor/es: Ignácio Mendes, mestre pedreiro 
Data de construção/reconstrução/outras intervenções: Séc. XVIII e XIX 
Tipologia: Arquitectura civil, barroca. Planta rectangular com dois pisos e telhados de tesouro. 
Particularidades: Os cunhais almofadados e as molduras de cantaria das janelas de sacada. Sobre o portal 
principal o nicho com a imagem de São Pedro Gonçalves Telmo. Na fachada lateral inscrevem-se dois arcos de 
volta prefeita que correspondiam ao açougue dos mareantes. 
Nota histórica/cronológica: 
Os compromissos marítimos eram associações que se destinavam a proteger as gentes dedicadas à faina 
marítima, defendendo-lhes os interesses e prestando, entre outros, serviços médicos. As receitas para a 
associação eram obtidas através da doação de parte dos lucros das actividades exercidas pelos associados. 
1709 – Reconstrução; 1877 – Obras de manutenção e pintura do escudo nacional numa das salas de aparato; 
Séc. XX – Instalações do Centro Regional de Segurança Social. 
 
 
 

 

 
CASA CRISPIM/ ANTIGA 
SEDE DO ARQUIVO DISTRITAL 
DE FARO 
 

Localização: Gaveto das Ruas de S. Pedro e do Prior 
Classificação: Imóvel de Interesse Público (Dec. nº 1/86, DG nº 2 de 03 de Janeiro de 
1981) 
Encomenda: Família Crispim 
Autor/es: Desconhecido 
Data de construção/reconstrução/outras intervenções: Séc. XVIII e XIX 
Tipologia: Arquitectura civil, setecentista. Planta longitudinal de dois pisos. 
Particularidades: Ornamentação com trabalhos de massa junto ao beirado e a construção de uma torre mirante. 
Vãos de molduras rectas; abertura de dois vãos no piso térreo 
Nota histórica/cronológica: 
Séc.: XVIII (2ª Metade) – Serviu de habitação da família Crispim, em particular a José Crispim, cônsul de 
Inglaterra; Séc. XIX -Antiga residência da família Bívar Cúmano; 1975 c./1997 – Funcionou como sede do 
Arquivo Distrital de Faro. 
 
 
 
 

 

 
CASA DE GERTRUDES 
DA CONCEIÇÃO 

 
Localização: Largo de São Pedro  
Identificação: Edificação Notável 
Encomenda: Gertrudes da Conceição; Família Sande Lemos 
Autor/es: Desconhecido 
Data de construção/reconstrução/outras intervenções: Séc. XIX e XX 
Tipologia: Arquitectura civil, oitocentista. Planta rectangular, com dois pisos. 
Particularidades: Fachada rectilínea com guardas de ferro forjado nas janelas de sacada no andar nobre. 
Construção do 3º Piso. 
Nota histórica/cronológica: 
Séc. XIX - Data provável da construção; 1900 – Abertura de novos vãos no 2º piso por Gertrudes da Conceição; 

1918 c. – Aquisição pela família Sande Lemos que lhe acrescentou o 3º piso. Ainda no mesmo século deu-se a abertura e alteração dos vãos no 1º piso. 
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ANTIGA ESCOLA NORMAL PRIMÁRIA 
 
Localização: Rua Serpa Pinto, nºs 27-35 e Rua Baptista Pinto, nºs 25-27 
Identificação: Edificação Notável 
Encomenda: Desconhecido 
Autor/es: Desconhecido 
Data de construção/reconstrução/outras intervenções: Séc. XIX e XX 
Tipologia: Arquitectura civil oitocentista. Planta rectangular com dois pisos. 
Particularidades: Sobriedade das linhas, valorização pela divisão da Fachada Principal em três panos e pelos 
vãos emoldurados de cantaria trilobada. 
Nota histórica/cronológica: 
Séc. XIX (1878) – Data provável da construção.  
Séc. XX – Serviu de Escola de Formação de professores primários; posteriormente foi Escola Primária Superior  
1940 – Instalação da “Obra de Protecção às Raparigas” e “Lar Nª Srª do Bom Conselho” 

 
 
 
 
 

 

 
CASA DA SAUDE/CENTRO 
REGIONAL DA SEGURANÇA 
SOCIAL 
 

Localização: Gaveto das ruas Rua Infante Dom Henrique, Teófilo Braga e da Viola 
Identificação: Em Vias de Classificação 
Encomenda: Desconhecido 
Autor/es: Desconhecido 
Data de construção/reconstrução/outras intervenções: Séc. XIX e XX 
Tipologia: Arquitectura civil, oitocentista. Planta rectangular com três pisos e longa fachada. 
Particularidades: Na fachada apresenta portal sobreposto por janelão com varandim curvo. Diversidade de vãos.  
Nota histórica/cronológica: 
Séc. XIX – Data provável da construção; No final do século foi instalado uma Casa de Saúde (onde era tratada a 
sífilis pelo Dr. Constantino Cúmano e ajudante José Maria Assis); Séc. XX – Com a decadência da Casa de Saúde 
adaptou-se a Hotel onde se acrescentou o 3º piso; 1920 (c.) – O Presidente da República, Sidónio Pais, ficou 
instalado neste hotel. 
 
 
 
 

 
 

 
PALACETE TENENTE JOÃO DE CARVALHO 
 

Localização: Rua Conselheiro Bívar, Travessa da Alfandega 
Identificação: Edificação Notável 
Encomenda: Tenente João de Carvalho 
Autor/es: Desconhecido 
Data de construção/reconstrução/outras intervenções: Séc. XIX e XX 
Tipologia: Arquitectura civil neoclássica. Planta longitudinal com dois pisos. 
Particularidades: Fachadas delimitadas por cunhais e cimalha em massa. 
Guardas de ferro forjado nos balcões das janelas de sacada arquitravadas com frontão triangular. O portal 
principal não marca o eixo do edifício. 
 

Nota histórica/cronológica: 
Séc. XIX – Construção do edifício (data provável); 1833 – Instalação do quartel-general e sede do governo do Duque de Terceira e do então 
Marquês de Palmela; 1942 – Instalação do Círculo Cultural do Algarve; Séc. XX – Abertura de vãos no piso térreo. 
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CASA DE JÚDICE FIALHO 

 
Localização: Rua Infante D. Henrique 
Classificação: Em vias de classificação (Despacho do Presidente do IPPAR de 23 de 
Outubro de 1995) 
Encomenda: Desconhecido. 
Autor/es: Desconhecido. 
Data de construção/reconstrução/outras intervenções: Séc.: XIX e XX 
Tipologia: Arquitectura civil oitocentista. Planta rectangular de dois pisos em fachada rectilínea. 
Particularidades: Guardas de ferro forjado nos balcões das janelas de sacada arquitravadas, no 2º piso. Desenho 
das molduras dos vãos, particularmente uma janela de peitoril rematada por frontão triangular. 
 

Nota histórica/cronológica: 
Séc. XIX – Construção (data provável); 1920 – Alterações realizadas pelo proprietário João António Júdice Fialho, nomeadamente a construção do 2º 
piso com dois vãos na parte lateral. Antes destas modificações, apresentava composição simétrica, com cinco vãos no andar nobre.  

 
CASA DOS AZULEJOS 
 

Localização: Rua de S. Pedro 
Identificação: Edificação Notável 
Encomenda: Miguel Pipé Amor 
Autor/es: José Barros, engenheiro 
Data de construção/reconstrução/outras intervenções: Séc. XX 
Tipologia: Arquitectura civil eclética. Planta rectangular, com dois pisos. 
Particularidades: Platibanda ornamentada por trabalhos em massa com frontão central recortado; janela de 
sacada no eixo do andar nobre; revestimento integral da fachada com azulejos. 
Nota histórica/cronológica: 
1921 – Construção promovida pelo mareante Miguel Pipé Amor para habitação de uma das filhas. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
PALÁCIO BÍVAR 

 
Localização: Gaveto da Rua Conselheiro Bívar, 1º de Maio e Travessa dos Arcos 
Classificação: Imóvel de Interesse Público (Dec. nº 5/2002, DR. 42 de 19 Fevereiro 2002) 
Encomenda: D. Fernando Maria de Mendonça Pessanha Mascarenhas e D. Maria da Paz Bívar 
Autor/es: José António Vidal, mestre pedreiro (exceptuando o pórtico) 
Data de construção/reconstrução/outras intervenções: Séc. XVIII, XIX e XX 
Tipologia: Arquitectura civil neoclássica. Planta rectangular, longa fachada, com dois pisos. 
Particularidades: O melhor exemplar da arquitectura civil neoclássica. No 2ºpiso as molduras das cantarias são 
rematadas por frontão triangular com guardas de ferro forjado nas janelas de sacada.  Ao centro inscreve-se um 
portal monumental encimada por uma janela de grandes dimensões. A monumentalidade do átrio, com calçada 

à portuguesa; a pintura do Brasão dos Bívar na cobertura dos lanços da escada executada pelo Dr. Justino de Bívar Weinholtz.  
Nota histórica/cronológica: 
Séc. XVIII – Início da Construção; 1815 – Contratação de toda a cantaria à excepção do pórtico; 1863 – Construção da calçada do átrio; 1993 – 
Campanha de obras para reposição do piso térreo na fachada Sul.  

 
ALFÂNDEGA 
 

Localização: Avenida da Republica 
Classificação: Em vias de classificação 
Encomenda: Desconhecido 
Autor/es: Desconhecido 
Datas de construção/reconstrução/outras intervenções: Séc. XIX e XXI 
Tipologia: Arquitectura civil pública. Planta rectangular com dois pisos e extensa fachada rectilínea. 
Particularidades: Corpo central destacado, com dois pisos, realçado por escadaria exterior de dois lanços de 
acesso ao andar nobre onde se inscreve um portal encimado pelo brasão nacional.  
Nota histórica/cronológica: 
Séc. XIX – Reconstrução e ampliação sobre um primitivo edifício de piso térreo; Construção da escadaria 

exterior colocação de novas molduras de cantaria e gradeamento de ferro forjado; 2001 – Remodelação do edifício. 
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CASA DE MATEUS DA SILVEIRA 

 
Localização:  
Classificação: Em vias de classificação (Despacho de Abertura) 
Encomenda: Mateus Joaquim da Silveira 
Autor/es: Desconhecido 
Data de construção/reconstrução/outras intervenções: Séc. XIX (conjectural) e XX 
Tipologia: Arquitectura civil tardo-romântica. Planta longitudinal e alçados regulares de dois pisos. 
Particularidades: O coroamento da fachada é feito por platibanda rendilhada. O corpo central é encimada por 
frontão interrompido e decorada com trabalhos de massa. 
Nota histórica/cronológica: 
Séc. XIX (finais) – Data provável da construção; Séc. XX – Obras de recuperação para adaptação a Casa de Saúde. 
 
 
 

 

 
PALACETE GUERREIRINHO 

 
Localização: 
Classificação: Em vias de classificação (com Despacho de Abertura) 
Encomenda: Francisco Guerreiro Pereira Júnior 
Autor/es: Desconhecido 
Data de construção/reconstrução/outras intervenções: Séc. XX 
Tipologia: Arquitectura civil revivalista. Planta irregular composta, com dois pisos.  
Particularidades: As fachadas totalmente revestidas a cantaria, sendo a fachada principal de grande opulência, 
conciliando componentes do vocabulário clássico com outros. 
Nota histórica/cronológica: 
1936 – Construção do edifício para habitação de Francisco Guerreiro Pereira Júnior. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
CONVENTO/IGREJA DE SANTO 
ANTÓNIO DOS CAPUCHOS/ GNR 

 
Localização: Rua Serpa Pinto 
Classificação: Imóvel de Interesse Público (Despacho do Ministro da Cultura de 05 de 
Agosto de 1998) 
Encomenda: Bispo D. João Coutinho 
Autor/es: Desconhecido 
Data de construção/reconstrução/outras intervenções: Séc. XVII, VXIII, XIX e XX 
Tipologia: Arquitectura religiosa, chã. Integra-se na tipologia conventual dos Padres Franciscanos Capuchos, 
pela organização do templo, do claustro e das fachadas. 
Igreja de planta longitudinal com capela-mor e nave rectangulares, precedida por nartex; fachada em empena 
rematada por frontão recto com três arcos de volta perfeita, janelão de cantaria encimado por nicho e dois 
campanários. Dependências conventuais de planta em U; Claustro.  
Particularidades: No interior da igreja, a talha e a azulejaria barroca. 
 
 
Nota histórica/cronológica: 
1620 – Início da Construção; 1622 – Inauguração; 1730/47 – Ornamentação no interior do templo; 
1755 – Queda da abóbada; 1844 – Ocupação e remodelação pela Guarda Nacional Republicana, servindo 

também de Cadeia Comarcã; 1915 - Instalação na Igreja do Museu Arqueológico e Lapidar Infante D. Henrique; 
1971 – Mudança do Museu para o antigo Convento Nª Sr.ª da Assunção; 1986 – Remodelação nas dependências conventuais, ocupadas pela GNR; 
1995 – Restauro da talha. 

 



Quadro 3.2.5.1.

Espaço N.º de Polícia Processo Requerente Procedimento Situação

ARU

Rua 1º Maio 9 159/1999 Domus Celular , Lda Licença de obras de alteração de montras Averbamento de alvará de utilização. Ofício ao requerente  ( 

2010.11.04)

15 3673/2004 Alliance Française de L’Algarve Autorização de utilização para centro de 

ensino

Ofício ao requerente  ( 2005.07.12)

3 e 5 2514/2004 Vanda Albina Cardoso Machado 

Marques Pinto

Licença de obras de alteração de fachada Processo arquivado em 15,03,2011/ A requerente faz pedido 

de autorização de utilização em 03,06,2011

Rua Conselheiro Bívar 60 e 66 1395/1968 Downey e Vicente, Lda Licença para instalação de “boite” Licenciamento das especialidades – pendente de elementos 

por parte do requerente (ofício 8.9.2010)

1 3794/2006 Garvetur, Sociedade de Mediação 

Imobiliária

Licença para instalação de imobiliária Pendente de elementos por parte do requerente (ofício 

23.9.2010)

24 a 26 1267/2007 Orlando Manuel Teixeira Licença de obras para instalação de padaria Em fase de apreciação das especialidades. Pendente de 

elementos por parte do requerente  (ofício 2010.12.03)

35 a 43 361/2009 Leal Cabrita e Cª, Lda Licença para alterações para habitação e 

comércio

Pendente de elementos para emissão de alvará desde 

17,06,2011

75 20244/2010 

(SGD)

Hortênsio Francisco Duarte Moniz 

Barreto

Direito à informação Ofício ao requerente

Largo da Madalena 10 1331/1995 Maria José Almeida Santos Agostinho Licença para construção de edifícios de 

comércio e escritórios

Pendente de elementos por parte do requerente desde de 

07.02.2005

4 80/2009 Baltasar Rojão e Rojão, lda Licença para obras de recuperação Com alvará de construção de 22.09.2010

Rua Infante D. Henrique 37,39,41 e 43 3233/2005 Cecilia de Jesus Estevens Cartaxo Pedido de informação prévia para demolição 

e construção

Processo consultado 27.04.2010 para efeitos de vistoria 

(proc. n.º 4633/2007)

Av. da República 112 2951/2007 Ivan Parkhomenko Licença de obras de alteração Processo objecto de vistoria ao imóvel- Pendente de 

resposta por parte do requerente/ em apreciação sa 

especialidades

68 -76 86/2010 Maria da Penha Perestrelo Guimarães 

Pablo

Comunicação previa para alteração de 

utilização de comércio para prestação de 

serviços

Pendente de elementos por parte do requerente desde 

2010.09.14

17/2011 Sistema Macdonald's Licença de obras de Urbanização Em curso a apreciação

Rua do Prior 11 2598/2004 José Marciano Nobre vistoria de arrendamento para comércio Emitido alvará em 21.01.2006 e oficiado requerente a 

26.1.2006

Rua da Cruz 17 33/2011 Dulce de Sales Azevedo Matos Comunicação prévia para obras de 

alteração da fachada

Feito oficio do despacho de 06/03/11 - Intenção de rejeição 

liminar do pedido, concedendo audiência de interessados/ 

aguarda parecer final para admissão da cp

Rua da Viola 22 1418/2005 Fátima de Assunção Viegas Oliveira 

Alves

Licença de obras de alteração para 

habitação

Deferido. Emitido alvará de utilização em 10.07.2009

Rua do Compromisso 27 2958/2006 António Manuel Correia Leal Machado Licença para obras de alteração e 

ampliação para habitação

Declarada a caducidade do deferimento a 16.02.2010.

Rua de São Pedro 18 824/1960 Raul Cúmano Bivar Weinoltz Licença de obras Processo consultado em 9.02.2010 no âmbito do processo 

de vistoria req. 12194/06

59 a 65 3152/2002 Bom Dia, exploração de infantário, 

Lda

Licença de obras de alteração O processo foi indeferido e está arquivado. Em 4.5.2007 o 

requerente apresenta exposição, a qual aguarda parecer 

jurídico desde 15.10.2009  

Rua Teófilo de Braga 30(1.º andar) 3228/2004 Rui Mascarenhas Leiria Vistoria de arrendamento Ofício ao requerente em 03.05.2006

42 2363/2008 Luzia Maria Brito Santos Videira Licença de obras de ampliação de edifício Informação favorável com condicionante arqueológica 

pendente desde 16.02.2011 de despacho superior/ oficio ao 

reuquerente em 01,03,2011/ 

Rua Gil Eanes 26 283/2009 Beatriz Maria Pereira dos Santos Comunicação prévia obras de alteração do 

est. bebidas

admitida a comunicação prévia 09.02.2011. Pendente de 

pagamento de taxa.Emitida certidão em 12,05,2011

39 a 41 383/2010 José Carlos de Campos Sant'Ana 

Mendes

Licença de obras de alteração e ampliação 

para habitação e serviços

Pendente de parecer da DRCA desde 21.01.2011/ Pendente 

da entrega de especialidades desde 19,04,2011

Rua Francisco Barreto 30,32 e 34 2885/2006 Viegas e Rosa, Lda Licença para construção de edifício de 

habitação e comércio

Pendente do levantamento de licença, válido até 17.08.2011

Rua Miguel Bombarda 2 e 4 3479/2006 Idalina do Santos Cavaco Pedido de Informação  Prévia Pendente de elementos. Ofício ao requerente de 2006.11.09


