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 MUNICÍPIO DE FARO

Edital n.º 968/2019

Sumário: Consulta pública — aprovação das restrições referentes ao conjunto de interesse muni-
cipal do eixo de ligação entre o Mercado Municipal e a Escola Secundária João de 
Deus.

Consulta Pública — Aprovação das restrições referentes ao conjunto de interesse
municipal do eixo de ligação entre

o Mercado Municipal e a Escola Secundária João de Deus

Rogério Conceição Bacalhau Coelho, Presidente da Câmara Municipal de Faro, torna público 
que, na reunião da Câmara Municipal realizada no dia 03 de junho de 2019, foi deliberado, por 
unanimidade, para os efeitos do previsto no n.º 1 do artigo 54.º do Decreto -Lei n.º 309/2009 de 
23 outubro, alterado e republicado pela Lei n.º 32/2012, de 14 de agosto, aprovar as restrições a 
aplicar ao Conjunto de Interesse Municipal do Eixo de Ligação entre o Mercado Municipal e a Es-
cola Secundária João de Deus, e proceder à audiência de interessados nos termos do Código de 
Procedimento Administrativo (n.º 2 do artigo 25.º Decreto -Lei n.º 309/2009 de 23 outubro).

Mais faz saber que, na aplicação do disposto no artigo 27.º da Lei n.º 107/2001 de 8 de 
setembro conjugado com o artigo 25.º do Decreto -Lei n.º 309/2009 de 23 de outubro, e com os 
artigos n.º 100.º e 101.º do Código do Procedimento Administrativo, decorrerá um período de 
consulta pública referente à proposta de restrições supra identificada, que terá início no 5.º dia 
útil após a publicação do presente aviso no Diário da República, e decorrerá durante o prazo de 
30 dias úteis.

Os documentos referentes ao presente procedimento poderão ser consultados nas instalações 
do Departamento de Infraestruturas e Urbanismo da Câmara Municipal de Faro, no Largo de São 
Francisco, todos os dias úteis, durante a hora de expediente, e na página do Município na Internet, 
em www.cm -faro.pt.

A formulação de participações deverá ser efetuada por escrito, até ao termo do referido período, 
e dirigida ao Presidente da Câmara Municipal de Faro, por correio ou, ainda, por correio eletrónico, 
para o endereço geral@cm -faro.pt com indicação expressa de “Consulta Pública — Aprovação 
das restrições referentes ao Conjunto de Interesse Municipal do Eixo de Ligação entre o Mercado 
Municipal e a Escola Secundária João de Deus”.

Para constar e devidos efeitos se lavra o presente edital e outros de igual teor que vão ser 
afixados nos lugares de estilo, publicado na 2.ª série do Diário da República, bem como na página 
eletrónica do município.

21 de junho de 2019. — O Presidente da Câmara Municipal de Faro, Rogério Bacalhau Coelho.

RESTRIÇÕES — n.º 1 do artigo 54.º do Decreto -Lei n.º 309/2009, de 23 de outubro

1 — Objeto

a) Trata -se dum agrupamento arquitetónico urbano cuja coesão (delimitação geográfica) e, 
notabilidade (valor histórico, urbanístico, arquitetónico e social) determinou a sua classificação como 
de Interesse Municipal, para o qual, nos termos do n.º 1 do artigo 54.º do Decreto -Lei n.º 309/2009 
de 23 de outubro, são fixadas restrições que constam do presente articulado.

2 — Enquadramento

a) Decreto -Lei n.º 309/2009 de 23 de outubro;
b) Decreto -Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, alterado pelo Decreto -Lei n.º 136/2014 de 9 de 

setembro.
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3 — Definições

a) Volumetria, medida do volume edificado acima do nível do solo, definido pelos planos que 
contêm as fachadas, a cobertura e o pavimento a que está referida a cota de soleira. Nos casos 
de elevação da soleira positiva, este pavimento é substituído pelo plano horizontal cujo nível cor-
responde à cota de soleira deduzida da elevação; (Dec. Reg. N.º 9/2009);

b) Morfologia, forma do meio urbano nas suas partes físicas exteriores, de elementos morfo-
lógicos, e na sua produção e transformação no tempo; um estudo da morfologia urbana ocupa -se 
da divisão do meio urbano m parte e da articulação destas entre si com o conjunto que definem; 
Lamas, J. (2001);

c) Alinhamento, delimitação do domínio público relativamente aos prédios urbanos que o mar-
ginam, nomeadamente nas situações de confrontação com a via pública; (Dec. Reg. N.º 9/2009);

d) Cércea, dimensão vertical da construção, medida desde a cota de soleira até ao ponto mais 
alto do edifício, incluindo a cobertura e demais volumes edificados nela existentes, mas excluindo 
chaminés e elementos acessórios e decorativos, acrescida da elevação da soleira, quando aplicá-
vel; (Dec. Reg. N.º 9/2009);

e) Cromatismo, coloração, uso expressivo da arquitetura;
f) Revestimento exterior dos edifícios, material que forma a superfície aparente ou o forro de 

uma obra, (M. J. Rodrigues, 1990) neste caso das fachadas e coberturas dum edifício Os revesti-
mentos de paredes têm um papel relevante na conservação dos edifícios e proteção das alvenarias, 
exercendo uma influência determinante nas suas principais propriedades e funcionalidade. Também 
constituem um valor estético de grande ligação à arquitetura e têm um impacto considerável na 
imagem das construções. Carvalho, M. C. (2014);

g) Proteção integral, nível de proteção a aplicar aos edifícios que, pelo seu valor cultural intrín-
seco, pela integridade face ao projeto inicial e, pela coerência da sua situação urbana, devem ser 
preservados na globalidade. Tratam -se dos edifícios com classificação igual ou superior a 7;

h) Proteção estrutural, nível de proteção a aplicar aos edifícios que, embora ainda detenham 
aspetos que lhe permitam identificar parte do seu valor cultural intrínseco, pelas alterações introdu-
zidas ao projeto inicial e à sua situação urbana, perderam a integridade face ao conjunto, devendo 
ser objeto de intervenções mais intrusivas, tendentes à sua alteração. Tratam -se dos edifícios com 
classificação entre 6 e 4 (inclusive);

i) Sem proteção, nível a aplicar a edifícios que, não detendo qualquer valor cultural intrínseco, 
no contexto do conjunto classificado, não estarão sujeitos a qualquer nível de proteção, podendo 
ser objeto de todo o tipo de operações urbanísticas previstas no RJUE. Tratam -se dos edifícios 
com classificação igual ou inferior a 3.

4 — Critérios de avaliação
Para a atribuição de níveis de intervenção dos edifícios que formam o conjunto classificado, 

foi levantada uma série de informação (ver fichas/edifício, em anexo) relativa a:

a) Dados Gerais:

i) Localização;
ii) Projeto inicial:

1 — Autor e data,
2 — Requerente e construtor;
3 — Peças desenhadas;

iii) Áreas: lote; implantação e; construção,
iv) N.º de pisos;
v) Tipologia;
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vi) Uso/piso;
vii) Sistema construtivo;

b) Situação atual, de forma a permitir avaliar os desvios face ao projeto inicial:

i) Estado de conservação;
ii) Intervenções realizadas:

1 — Manutenção/conservação;
2 — Alteração com projeto;

iii) Intervenções necessárias.

Os dados foram tratados conforme itens e fatores de ponderação o que permitiu atribuir ava-
liações a cada edifício, conforme consta da tabela A, anexa, de forma a poder integrá -los em três 
níveis de proteção:

c) Proteção integral, Tratam -se dos edifícios com classificação igual ou superior a 7,
d) Proteção estrutural, Tratam -se dos edifícios com classificação entre 6 e 4 (inclusive);
e) Sem proteção, Tratam -se dos edifícios com classificação igual ou inferior a 3.

5 — Restrições

a) Volumetria, morfologia, alinhamentos e cércea, cromatismo e revestimento exterior:

i) A volumetria existente não deverá ser alterada, exceto em situações que visem a correção 
de volumes dissonantes ou nas edificações que podem ser sujeitas a intervenções em altura;

ii) O espaço urbano deve, manter a fisionomia existente (desenho, cotas e materiais);
iii) Todos os alinhamentos serão mantidos excetuando -se a eventual necessidade de correção 

de alinhamentos existentes, onde estão previstas pequenas ampliações;
iv) A cércea será sempre mantida com exceção das situações indicadas nos pontos ii. e iii. da 

alínea d) do presente número;
v) O revestimento e o acabamento de fachadas deverão respeitar as seguintes condições:

1 — Reboco e monomassa — conservação e reparação do existente, com o recurso à utilização 
de argamassas e técnicas idênticas e/ou compatíveis com as utilizadas inicialmente. Caso o grau 
de degradação ou a solução existente já não seja original e/ou descaracterizadora desta, poderá 
ser admitida a substituição integral do revestimento, devendo para o efeito este ser executado 
igualmente com o recurso a argamassas e técnicas idênticas e/ou compatíveis com as existentes 
originalmente.

2 — Azulejo, outros materiais cerâmicos e, “fingidos de pedra” — feita através do recurso a 
técnicas de restauro. Caso o grau/extensão de degradação não permita a sua conservação, poderá 
ser admitida a substituição integral do revestimento decorativo. Em ambos os casos, dever -se -á 
obedecer aos princípios, técnicas e materiais definidos por técnico superior de conservação e 
restauro.

3 — Pintura — será elaborado e aprovado um estudo de cor para todos os edifícios, a que 
ficam sujeitas todas as obras de conservação de fachada. Até à aprovação do referido estudo, a 
pintura de fachadas deverá respeitar a cor existente ou, eventualmente identificada após sondagem 
realizada na própria fachada.

vi) Outros elementos da construção tais como serralharias, carpintarias e “grelhagens”, serão 
preferencialmente objeto de intervenções de conservação e restauro. Caso o grau de degrada-
ção ou adequabilidade não permita a sua conservação será permitida a sua substituição integral, 
devendo para o efeito recorrer -se a elementos idênticos e/ou compatíveis com os anteriormente 
existentes.
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b) Zonas non aedificandi.

Dada a natureza do conjunto classificado, não são definidas zonas non aedificandi.

c) Áreas de sensibilidade arqueológica.
i) Não se encontrando identificadas áreas de sensibilidade arqueológica no contexto da Carta 

Arqueológica de Faro, não há lugar ao estabelecimento de medidas preventivas de minimização 
de impacto;

ii) No entanto, as obras ou intervenções em bens culturais que revistam a natureza de trabalhos 
arqueológicos observam as regras previstas em legislação própria

d) Níveis de proteção para os bens imóveis que integram o conjunto e, operações urbanísticas 
admissíveis:

i) Proteção integral:

1 — Edifícios a incidir:

a) Conforme assinalado na planta de níveis de proteção.

2 — Operações urbanísticas admissíveis, nos termos das disposições legais e regulamentares 
aplicáveis, e nas seguintes condições específicas:

a) Obras de conservação:

i) Para manutenção fiel das características do edifício, no tocante aos seus elementos es-
truturais, arquitetónicos, ou decorativos e, com recurso a técnicas e materiais iguais, idênticos ou 
compatíveis com os existentes à data da sua construção;

ii) Admitem -se substituições totais dos elementos referidos no ponto anterior, apenas nos 
casos em que se verifique a sua degradação irreversível, devidamente comprovada por relatório 
prévio apresentado nos termos do DL 140/2009, validado após visita técnica ou parecer da câmara 
municipal.

b) Obras de alteração:

i) Sempre que não afetem a perceção global do edifício;
ii) Visem a conclusão duma intervenção preexistente, entretanto assumida como parte inte-

grante dele, devidamente comprovada por relatório prévio apresentado nos termos do 140/2009, 
validado após visita técnica ou parecer da Câmara Municipal.

c) Obras de demolição:

i) Parcial, desde que visem a correção de intervenções de alteração ao projeto inicial que, não 
apresentando qualidade arquitetónica, tenham assim contribuído para a sua descaracterização.

d) Obras de alteração de utilização:

i) Sempre que não afetem a integridade e unidade do edifício;
ii) Viabilizem a ocupação do edifício.
ii) Proteção estrutural

1 — Edifícios a incidir:

a) Conforme assinalado na planta de níveis de proteção.
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2 — Operações urbanísticas admissíveis, nos termos das disposições legais e regulamentares 
aplicáveis, e nas seguintes condições específicas:

a) Obras de conservação:

i) Para manutenção fiel das características do edifício, no tocante aos seus elementos es-
truturais, arquitetónicos, ou decorativos e, com recurso a técnicas e materiais iguais, idênticos ou 
compatíveis com os existentes à data da sua construção.

b) Obras de alteração:

i) Para eliminar “dissonâncias” ou “contrastes”, criados pela introdução de novos elementos 
nas fachadas, em substituição, complemento ou, remodelação dos primitivos ou por ampliação da 
edificação;

ii) Para melhorar as condições de habitabilidade ou viabilizar o processo de reabilitação do 
edifício.

c) Obras de ampliação:

i) Em altura — admissível apenas nos edifícios existentes nos n.º 65/66, 70,71 e 72 do 
largo Dr. Francisco Sá Carneiro, devendo a ampliação cingir -se a um único piso, com altura 
exterior máxima de 3,50 metros, em situação de recuado, com afastamento à fachada mínimo 
de 2.50 metros;

ii) Em profundidade — admissível apenas nas situações que permitam ligar construções 
já existentes, localizadas na parte posterior da parcela, desde que não afetem com significado 
a integridade do edifício original e não ultrapassem 25 % da área de logradouro. Deverão 
ainda salvaguardar a conformação com as fachadas posteriores das construções confinantes 
e as indispensáveis condições de insolação e salubridade do próprio edifício e dos edifícios 
adjacentes.

d) Obras de demolição:

i) Parcial, desde que visem a correção de intervenções de alteração ao projeto inicial que, não 
apresentando qualidade arquitetónica, tenham assim contribuído para a sua descaracterização.

e) Obras de alteração de utilização, desde que não afetem a integridade e unidade do imóvel.

iii) Sem proteção,

1 — Edifícios a incidir:

a) Conforme assinalado na planta de níveis de proteção.

2 — Operações urbanísticas admissíveis, nos termos das disposições legais e regulamentares 
aplicáveis, e nas seguintes condições específicas:

a) Obras de demolição:

i) Total, desde que o estado de conservação ponha em risco a segurança e saúde públicas, 
situação devidamente atestada por vistoria municipal requerida para o efeito;

ii) Parcial, desde que se tratem de intervenções de alteração ao projeto inicial que, não apre-
sentando qualidade arquitetónica, tenham assim contribuído para a sua descaracterização.

b) Obras de construção:

i) Devendo a intervenção garantir uma boa integração no conjunto, respeitando a morfologia 
e a volumetria da zona envolvente;
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ii) Os alinhamentos e afastamentos das novas edificações respeitem os existentes;
iii) Seja mantida uma percentagem de espaços permeáveis não inferior a 25 % da área parcela;
iv) Parâmetros urbanísticos para as parcelas da R. Gen. Humberto Delgado n.º 32, 34 e 36:

1 — N.º de pisos acima da soleira — 2;
2 — N.º de pisos abaixo da soleira — 1;
3 — Cércea — 8,50 metros;
4 — Uso — habitação unifamiliar ou serviços;
5 — N.º de lugares de estacionamento — 2, a localizar em cave e/ou no logradouro;
6 — Área de implantação da nova edificação — idêntica à da edificação original ou inferior.

v) Parâmetros urbanísticos para a parcela da R. Gen. Humberto Delgado n.º 55:

1 — N.º de pisos acima da soleira — 4;
2 — N.º de pisos abaixo da soleira — 0;
3 — Cércea — 12 metros;
4 — Uso — habitação coletiva com 8 fogos;
5 — N.º de lugares de estacionamento — 8, a localizar no limite posterior do logradouro;
6 — Área de implantação da nova edificação — idêntica à da edificação original ou inferior.

c) Obras de alteração, desde que as mesmas não afetem, com significado, a sua imagem 
urbana, nomeadamente em termos de volumetria, materiais aparentes e desenho dos vãos das 
fachadas principais.

e) Bens imóveis passíveis de suscitar o exercício do direito de preferência

i) Todos os imóveis que integram o conjunto são passíveis de suscitar o exercício do direito 
de preferência em caso de venda ou dação em pagamento.

f) Todos os bens imóveis ficam sujeitos ao regime de obras ou intervenções previsto no Decreto-
-Lei n.º 140/2009, de 15 de junho, nomeadamente no tocante à elaboração dos Relatórios Prévio 
e Final, artigo 4.º/5.º e 10.º respetivamente.

g) Condições e periodicidade de obras de conservação de bens imóveis ou grupo de bens 
imóveis:

i) As obras de conservação a realizar deverão estar de acordo com o referido na alínea d) 
do presente número, e em cumprimento da legislação em vigor no âmbito da obrigatoriedade de 
execução de obras de conservação periódica (de oito em oito anos).

h) As regras de publicidade exterior:

i) A publicidade a instalar deve ter coerência/adequação/integração face às características do 
conjunto, considerando o impacto visual, estético e volumétrico;

ii) Deve ser apenas cingida ao muro de vedação dos logradouros, não devendo interferir na 
contemplação ou prejudicar os revestimentos e materiais originais, ou os elementos formais com 
interesse relevante, apresentar uma espessura máxima de 1 cm, constituída preferencialmente 
por um único material;

iii) Os toldos deveram enquadrar -se na dimensão dos vãos, rebatíveis, de uma só água e sem 
sanefas laterais.

6 — Zona de proteção
Para o conjunto de interesse municipal não é criada qualquer zona especial de proteção pelo 

que, às operações urbanísticas a realizar no mesmo, não se aplicam as disposições constantes 
nos artigos 51.º e 52.º do Decreto -Lei n.º 309/2009, de 23 de outubro. 
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 Notas

1 — O valor histórico do conjunto decorre basicamente da sua autenticidade (a conservação do património cultural, 
sob todas as suas formas e em todos os seus períodos históricos, está enraizada nos valores atribuídos ao próprio patri-
mónio (…) A autenticidade, considerada por esta forma e afirmada na Carta de Veneza, aparece como o fator essencial 
de qualificação respeitante a estes (…) Documento de NARA (1994)), no tocante às suas componentes histórico-artísti-
cas (melhor exemplo de marca do trabalho de um indivíduo particular); histórico-conceptual (materialização de conceitos 
relativos a estilos ou marcos históricos); simbólico (marca de algo do passado).

2 — O conjunto urbano que compõe este eixo remonta às décadas de 40/50 do século XX manifestando-se como 
resposta ao Anteplano de Urbanização de Faro (Arqtº João Aguiar, 1945), no contexto da política de elaboração dos PU, 
de Duarte Pacheco, marco histórico e de grande significado no âmbito da história do urbanismo português. (...) A afir-
mação do urbanismo como uma prática social generalizada apenas surge na década de trinta como resultado da acção 
voluntarista de Duarte Pacheco, inserida no contexto de um movimento de consolidação do regime político então vigente, 
transformando os aglomerados e criando uma imagem urbana com que o próprio regime se identifica (...) e, (...) Ao criar 
os Planos Gerais de Urbanização em 1934, Duarte Pacheco tinha em mente, a transformação do país pela efetiva criação 
de uma imagem urbana com que o regime se identificasse. (...) LOBO, M.S. (1995) 

Por outro lado, uma referência fundamental no tocante, à autoria do Anteplano, ou seja à figura do Arqtº João Aguiar 
– “ (…) Entre o numeroso grupo de urbanistas que trabalham no período do apogeu do planeamento urbano em Portu-
gal (1944/1954) identificam-se diversas tendências entre as quais a do grupo da Câmara de Lisboa, no qual se insere o 
Arqtº Aguiar “que acusam um formalismo mais marcado e flexível”. É ele que vai elaborar o Plano de Faro e, dele se diz 
ser, “extremamente expedito na elaboração de Planos Gerais de Urbanização, vê-se por vezes envolvido em polémicas 
locais que contestam os extensos esventramentos que propõem para os centros históricos, como forma de garantir uma 
rede viária principal de grande capacidade ou a localização de um centro cívico onde se afirmem os novos valores do 
regime. (…)” Lobo, M.S. (1995) 

3 — A edificação de caracter privado que surgiu neste eixo, (moradias e edifícios de habitação plurifamiliar) é expres-
siva e várias correntes arquitetónicas, que vão desde a influência duma arquitetura inserida no contexto de um exercício 
de reafirmação do regime político então imperante (Estado Novo e o formulário da “Casa Portuguesa” de Raul Lino), bem 
ajustada pelos engenheiros autóctones (Humberto Almeida Carrapato e Joaquim Lopes Belchior), bem como um tipo de 
influência modernista, com algumas obras de arquitetos de reconhecimento nacional (Gomes da Costa e Jorge Ribeiro 
de Oliveira) – Santos, I (2014)

4 — A ocupação deste eixo foi assente numa camada social correspondente a uma burguesia ascendente que vai 
determinar usos e apropriações do espaço urbano com manifestações significativas no tecido urbano e social, indissociá-
veis da história da cidade.

5 — Designação conforme alínea a) do n.º 1 do artigo 54.º do Decreto-Lei n.º 309/2009, de 23 de outubro, porém, 
a definição é a que consta dos Conceitos Técnicos integrados no Decreto Regulamentar n.º 9/2009, de 29 de maio, ficha 
n.º 5 — Altura da edificação.

312411924 
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Conjunto urbano entre o Mercado Municipal a escola secundária João de Deus, concelho de Faro, 
distrito de Faro, Classificado como de Interesse Municipal - Edital n.º 648/2012, DR, 2.ª série, n.º 136, de 
16-07-2012. 
 

RESTRIÇÕES - n.º 1 do artigo 54.º do Decreto-Lei n.º 309/2009, de 23 de outubro 



CONJUNTO URBANO ENTRE O MERCADO MUNICIPAL E A ESCOLA SECUNDARIA JOÃO DE DEUS, 
CONCELHO DE FARO, DISTRITO DE FARO - CLASSIFICADO COMO DE INTERESSE MUNICIPAL CONFORME 
EDITAL 648/2012 DR II SÉRIE Nº 136 DE 16/07/2012 
 
 
 
RESTRIÇÕES - n.º 1 do artigo 54.º do Decreto-Lei n.º 309/2009, de 23 de outubro 
 
 
 

1. Objeto 
a. Trata-se dum agrupamento arquitetónico urbano cuja coesão (delimitação geográfica) e, notabilidade 

(valor histórico1, urbanístico2, arquitetónico3 e social4) determinou a sua classificação como de 
Interesse Municipal, para o qual, nos termos do nº 1 do artigo 54º do Decreto-Lei nº 309/2009 de 23 de 
outubro, são fixadas restrições que constam do presente articulado 

 
2. Enquadramento 

a. Decreto-Lei nº 309/2009 de 23 de outubro 
b. Decreto-Lei nº 555/99, de 16 de dezembro, alterado pelo Decreto-Lei nº 136/2014 de 9 de setembro 

 
3. Definições 

a. Volumetria, medida do volume edificado acima do nível do solo, definido pelos planos que contêm as 
fachadas, a cobertura e o pavimento a que está referida a cota de soleira. Nos casos de elevação da 
soleira positiva, este pavimento é substituído pelo plano horizontal cujo nível corresponde à cota de 
soleira deduzida da elevação; (Dec. Reg. Nº 9/2009) 

a. Morfologia, forma do meio urbano nas suas partes físicas exteriores, de elementos morfológicos, e na 
sua produção e transformação no tempo; um estudo da morfologia urbana ocupa-se da divisão do meio 
urbano m parte e da articulação destas entre si com o conjunto que definem; LAMAS, J. (2001) 

b. Alinhamento, delimitação do domínio público relativamente aos prédios urbanos que o marginam, 
nomeadamente nas situações de confrontação com a via pública; (Dec. Reg. Nº 9/2009) 

c. Cércea
5
, dimensão vertical da construção, medida desde a cota de soleira até ao ponto mais alto do 

edifício, incluindo a cobertura e demais volumes edificados nela existentes, mas excluindo chaminés e 
elementos acessórios e decorativos, acrescida da elevação da soleira, quando aplicável; (Dec. Reg. Nº 
9/2009) 

d. Cromatismo, coloração, uso expressivo da arquitetura; 
e. Revestimento exterior dos edifícios, material que forma a superfície aparente ou o forro de uma obra, 

(M. J. Rodrigues, 1990) neste caso das fachadas e coberturas dum edifício Os revestimentos de paredes 
têm um papel relevante na conservação dos edifícios e proteção das alvenarias, exercendo uma 
influência determinante nas suas principais propriedades e funcionalidade. Também constituem um 
valor estético de grande ligação à arquitetura e têm um impacto considerável na imagem das 
construções. CARVALHO, M. C. (2014) 

                                                           

1 O valor histórico do conjunto decorre basicamente da sua autenticidade (a conservação do património cultural, sob todas as suas 
formas e em todos os seus períodos históricos, está enraizada nos valores atribuídos ao próprio património (…) A autenticidade, 
considerada por esta forma e afirmada na Carta de Veneza, aparece como o fator essencial de qualificação respeitante a estes (…) 
Documento de NARA (1994)), no tocante às suas componentes histórico-artísticas (melhor exemplo de marca do trabalho de um 
indivíduo particular); histórico-conceptual (materialização de conceitos relativos a estilos ou marcos históricos); simbólico (marca 
de algo do passado) 
2 O conjunto urbano que compõe este eixo remonta às décadas de 40/50 do século XX manifestando-se como resposta ao Anteplano 
de Urbanização de Faro (Arqtº João Aguiar, 1945), no contexto da política de elaboração dos PU, de Duarte Pacheco, marco 
histórico e de grande significado no âmbito da história do urbanismo português. (...) A afirmação do urbanismo como uma prática 

social generalizada apenas surge na década de trinta como resultado da acção voluntarista de Duarte Pacheco, inserida no 

contexto de um movimento de consolidação do regime político então vigente, transformando os aglomerados e criando uma 

imagem urbana com que o próprio regime se identifica (...) e, (...) Ao criar os Planos Gerais de Urbanização em 1934, Duarte 

Pacheco tinha em mente, a transformação do país pela efetiva criação de uma imagem urbana com que o regime se identificasse. 

(...) LOBO, M.S. (1995)  
Por outro lado, uma referência fundamental no tocante, à autoria do Anteplano, ou seja à figura do Arqtº João Aguiar – “ (…) Entre 
o numeroso grupo de urbanistas que trabalham no período do apogeu do planeamento urbano em Portugal (1944/1954) identificam-
se diversas tendências entre as quais a do grupo da Câmara de Lisboa, no qual se insere o Arqtº Aguiar “que acusam um formalismo 
mais marcado e flexível”. É ele que vai elaborar o Plano de Faro e, dele se diz ser, “extremamente expedito na elaboração de Planos 
Gerais de Urbanização, vê-se por vezes envolvido em polémicas locais que contestam os extensos esventramentos que propõem para 
os centros históricos, como forma de garantir uma rede viária principal de grande capacidade ou a localização de um centro cívico 
onde se afirmem os novos valores do regime. (…)” LOBO, M.S. (1995)  
3 A edificação de caracter privado que surgiu neste eixo, (moradias e edifícios de habitação plurifamiliar) é expressiva e várias 
correntes arquitetónicas, que vão desde a influência duma arquitetura inserida no contexto de um exercício de reafirmação do 
regime político então imperante (Estado Novo e o formulário da “Casa Portuguesa” de Raul Lino), bem ajustada pelos engenheiros 
autóctones (Humberto Almeida Carrapato e Joaquim Lopes Belchior), bem como um tipo de influência modernista, com algumas 
obras de arquitetos de reconhecimento nacional (Gomes da Costa e Jorge Ribeiro de Oliveira) – SANTOS, I (2014) 
4 A ocupação deste eixo foi assente numa camada social correspondente a uma burguesia ascendente que vai determinar usos e 
apropriações do espaço urbano com manifestações significativas no tecido urbano e social, indissociáveis da história da cidade. 
5 Designação conforme alínea a) do nº 1 do artigo 54.º do Decreto-Lei nº 309/2009, de 23 de outubro, porém, a definição é a que 
consta dos Conceitos Técnicos integrados no Decreto Regulamentar nº 9/2009, de 29 de maio, ficha nº 5 – Altura da edificação. 



f. Proteção integral, nível de proteção a aplicar aos edifícios que, pelo seu valor cultural intrínseco, pela 
integridade face ao projeto inicial e, pela coerência da sua situação urbana, devem ser preservados na 
globalidade. Tratam-se dos edifícios com classificação igual ou superior a 7. 

g. Proteção estrutural, nível de proteção a aplicar aos edifícios que, embora ainda detenham aspetos que 
lhe permitam identificar parte do seu valor cultural intrínseco, pelas alterações introduzidas ao projeto 
inicial e à sua situação urbana, perderam a integridade face ao conjunto, devendo ser objeto de 
intervenções mais intrusivas, tendentes à sua alteração. Tratam-se dos edifícios com classificação entre 
6 e 4 (inclusive). 

h. Sem proteção, nível a aplicar a edifícios que, não detendo qualquer valor cultural intrínseco, no 
contexto do conjunto classificado, não estarão sujeitos a qualquer nível de proteção, podendo ser objeto 
de todo o tipo de operações urbanísticas previstas no RJUE. Tratam-se dos edifícios com classificação 
igual ou inferior a 3. 
 

 

4. Critérios de avaliação 
Para a atribuição de níveis de intervenção dos edifícios que formam o conjunto classificado, foi levantada uma 
série de informação (ver fichas/edifício, em anexo) relativa a: 

a. Dados Gerais 
i. Localização 

ii. Projeto inicial 
1. Autor e data 
2. Requerente e construtor 
3. Peças desenhadas 

iii. Áreas: lote; implantação e; construção 
iv. Nº de pisos 
v. Tipologia 

vi. Uso/piso 
vii. Sistema construtivo 

b. Situação atual, de forma a permitir avaliar os desvios face ao projeto inicial 
i. Estado de conservação 

ii. Intervenções realizadas 
1. Manutenção/conservação 
2. Alteração com projeto 

iii. Intervenções necessárias 
 

Os dados foram tratados conforme itens e fatores de ponderação o que permitiu atribuir avaliações a cada edifício, 
conforme consta da tabela A, anexa, de forma a poder integrá-los em três níveis de proteção:  

c. Proteção integral, Tratam-se dos edifícios com classificação igual ou superior a 7 

d. Proteção estrutural, Tratam-se dos edifícios com classificação entre 6 e 4 (inclusive) 
e. Sem proteção, Tratam-se dos edifícios com classificação igual ou inferior a 3 

 
 
5. Restrições 

a. Volumetria, morfologia, alinhamentos e cércea, cromatismo e revestimento exterior 
i. A volumetria existente não deverá ser alterada, exceto em situações que visem a correção de 

volumes dissonantes ou nas edificações que podem ser sujeitas a intervenções em altura. 
ii. O espaço urbano deve, manter a fisionomia existente (desenho, cotas e materiais). 

iii. Todos os alinhamentos serão mantidos excetuando-se a eventual necessidade de correção de 
alinhamentos existentes, onde estão previstas pequenas ampliações. 

iv. A cércea será sempre mantida com exceção das situações indicadas nos pontos ii. e iii. da 
alínea d) do presente número. 

v. O revestimento e o acabamento de fachadas deverão respeitar as seguintes condições: 
1. Reboco e monomassa – conservação e reparação do existente, com o recurso à 

utilização de argamassas e técnicas idênticas e/ou compatíveis com as utilizadas 
inicialmente. Caso o grau de degradação ou a solução existente já não seja 
original e/ou descaracterizadora desta, poderá ser admitida a substituição integral 
do revestimento, devendo para o efeito este ser executado igualmente com o 
recurso a argamassas e técnicas idênticas e/ou compatíveis com as existentes 
originalmente. 

2. Azulejo, outros materiais cerâmicos e, “fingidos de pedra” – feita através do 
recurso a técnicas de restauro. Caso o grau/extensão de degradação não permita a 
sua conservação, poderá ser admitida a substituição integral do revestimento 
decorativo. Em ambos os casos, dever-se-á obedecer aos princípios, técnicas e 
materiais definidos por técnico superior de conservação e restauro. 

3. Pintura – será elaborado e aprovado um estudo de cor para todos os edifícios, a 
que ficam sujeitas todas as obras de conservação de fachada. Até à aprovação do 
referido estudo, a pintura de fachadas deverá respeitar a cor existente ou, 
eventualmente identificada após sondagem realizada na própria fachada. 

vi. Outros elementos da construção tais como serralharias, carpintarias e “grelhagens”, serão 
preferencialmente objeto de intervenções de conservação e restauro. Caso o grau de 
degradação ou adequabilidade não permita a sua conservação será permitida a sua substituição 



integral, devendo para o efeito recorrer-se a elementos idênticos e/ou compatíveis com os 
anteriormente existentes. 

 
b. Zonas non aedificandi.  

Dada a natureza do conjunto classificado, não são definidas zonas non aedificandi. 
 

c. Áreas de sensibilidade arqueológica.  
i. Não se encontrando identificadas áreas de sensibilidade arqueológica no contexto da Carta 

Arqueológica de Faro, não há lugar ao estabelecimento de medidas preventivas de 
minimização de impacto; 

ii. No entanto, as obras ou intervenções em bens culturais que revistam a natureza de trabalhos 
arqueológicos observam as regras previstas em legislação própria 
 

d. Níveis de proteção para os bens imóveis que integram o conjunto e, operações urbanísticas 
admissíveis: 

i. Proteção integral 
1. Edifícios a incidir: 

a. Conforme assinalado na planta de níveis de protecção. 
2. Operações urbanísticas admissíveis, nos termos das disposições legais e 

regulamentares aplicáveis, e nas seguintes condições específicas: 
a. Obras de conservação: 

i. Para manutenção fiel das características do edifício, no 
tocante aos seus elementos estruturais, arquitetónicos, ou 
decorativos e, com recurso a técnicas e materiais iguais, 
idênticos ou compatíveis com os existentes à data da sua 
construção; 

ii. Admitem-se substituições totais dos elementos referidos no 
ponto anterior, apenas nos casos em que se verifique a sua 
degradação irreversível, devidamente comprovada por 
relatório prévio apresentado nos termos do DL 140/2009, 
validado apos visita técnica ou parecer da câmara municipal. 

b. Obras de alteração: 
i. Sempre que não afetem a perceção global do edifício; 

ii. Visem a conclusão duma intervenção pré-existente, 
entretanto assumida como parte integrante dele, devidamente 
comprovada por relatório prévio apresentado nos termos do 
140/2009, validado apos visita técnica ou parecer da Câmara 
Municipal. 

c. Obras de demolição: 
i. Parcial, desde que visem a correção de intervenções de 

alteração ao projeto inicial que, não apresentando qualidade 
arquitetónica, tenham assim contribuído para a sua 
descaracterização. 

d. Obras de alteração de utilização: 
i. Sempre que não afetem a integridade e unidade do edifício; 

ii. Viabilizem a ocupação do edifício. 
ii. Proteção estrutural  

1. Edifícios a incidir: 
a. Conforme assinalado na planta de níveis de protecção. 

2. Operações urbanísticas admissíveis, nos termos das disposições legais e 
regulamentares aplicáveis, e nas seguintes condições específicas: 

a. Obras de conservação: 
i. Para manutenção fiel das características do edifício, no 

tocante aos seus elementos estruturais, arquitetónicos, ou 
decorativos e, com recurso a técnicas e materiais iguais, 
idênticos ou compatíveis com os existentes à data da sua 
construção. 

b. Obras de alteração: 
i. Para eliminar “dissonâncias” ou “contrastes”, criados pela 

introdução de novos elementos nas fachadas, em 
substituição, complemento ou, remodelação dos primitivos 
ou por ampliação da edificação;  

ii. Para melhorar as condições de habitabilidade ou viabilizar o 
processo de reabilitação do edifício. 

c. Obras de ampliação: 
i. Em altura - admissível apenas nos edifícios existentes nos nº 

65/66, 70,71 e 72 do largo Dr. Francisco Sá Carneiro, 
devendo a ampliação cingir-se a um único piso, com altura 
exterior máxima de 3,50 metros, em situação de recuado, 
com afastamento à fachada mínimo de 2.50 metros; 



ii. Em profundidade – admissível apenas nas situações que 
permitam ligar construções já existentes, localizadas na parte 
posterior da parcela, desde que não afetem com significado a 
integridade do edifício original e não ultrapassem 25% da 
área de logradouro. Deverão ainda salvaguardar a 
conformação com as fachadas posteriores das construções 
confinantes e as indispensáveis condições de insolação e 
salubridade do próprio edifício e dos edifícios adjacentes.  

d. Obras de demolição: 
i. Parcial, desde que visem a correção de intervenções de 

alteração ao projeto inicial que, não apresentando qualidade 
arquitetónica, tenham assim contribuído para a sua 
descaracterização. 

e. Obras de alteração de utilização, desde que não afetem a integridade e 
unidade do imóvel. 

iii. Sem proteção, 
1. Edifícios a incidir: 

a. Conforme assinalado na planta de níveis de protecção. 
2. Operações urbanísticas admissíveis, nos termos das disposições legais e 

regulamentares aplicáveis, e nas seguintes condições específicas: 
a. Obras de demolição: 

i. Total, desde que o estado de conservação ponha em risco a 
segurança e saúde públicas, situação devidamente atestada 
por vistoria municipal requerida para o efeito; 

ii. Parcial, desde que se tratem de intervenções de alteração ao 
projeto inicial que, não apresentando qualidade arquitetónica, 
tenham assim contribuído para a sua descaracterização. 

b. Obras de construção: 
i. Devendo a intervenção garantir uma boa integração no 

conjunto, respeitando a morfologia e a volumetria da zona 
envolvente; 

ii. Os alinhamentos e afastamentos das novas edificações 
respeitem os existentes; 

iii. Seja mantida uma percentagem de espaços permeáveis não 
inferior a 25% da área parcela; 

iv. Parâmetros urbanísticos para as parcelas da R. Gen. 
Humberto Delgado nº 32, 34 e 36: 

1. Nº de pisos acima da soleira – 2; 
2. Nº de pisos abaixo da soleira – 1; 
3. Cércea – 8,50 metros; 
4. Uso – habitação unifamiliar ou serviços; 
5. Nº de lugares de estacionamento – 2, a localizar 

em cave e/ou no logradouro; 
6. Área de implantação da nova edificação – idêntica 

à da edificação original ou inferior. 
v. Parâmetros urbanísticos para a parcela da R. Gen. Humberto 

Delgado nº 55: 
1. Nº de pisos acima da soleira – 4; 
2. Nº de pisos abaixo da soleira – 0; 
3. Cércea – 12 metros; 
4. Uso – habitação coletiva com 8 fogos; 
5. Nº de lugares de estacionamento – 8, a localizar 

no limite posterior do logradouro; 
6. Área de implantação da nova edificação – idêntica 

à da edificação original ou inferior. 
c. Obras de alteração, desde que as mesmas não afetem, com significado, 

a sua imagem urbana, nomeadamente em termos de volumetria, 
materiais aparentes e desenho dos vãos das fachadas principais. 

 
e. Bens imóveis passíveis de suscitar o exercício do direito de preferência 

i. Todos os imóveis que integram o conjunto são passíveis de suscitar o exercício do direito de 
preferência em caso de venda ou dação em pagamento. 

 
f. Todos os bens imóveis ficam sujeitos ao regime de obras ou intervenções previsto no Decreto -Lei 

n.º 140/2009, de 15 de junho, nomeadamente no tocante à elaboração dos Relatórios Prévio e Final, 
art.º 4º/5º e 10º respectivamente. 
 

g. Condições e periodicidade de obras de conservação de bens imóveis ou grupo de bens imóveis 
i. As obras de conservação a realizar deverão estar de acordo com o referido na alínea d) do 

presente número, e em cumprimento da legislação em vigor no âmbito da obrigatoriedade de 
execução de obras de conservação periódica (de oito em oito anos). 



 
h. As regras de publicidade exterior 

i. A publicidade a instalar deve ter coerência / adequação / integração face às características do 
conjunto, considerando o impacto visual, estético e volumétrico. 

ii. Deve ser apenas cingida ao muro de vedação dos logradouros, não devendo interferir na 
contemplação ou prejudicar os revestimentos e materiais originais, ou os elementos formais 
com interesse relevante, apresentar uma espessura máxima de 1 cm, constituída 
preferencialmente por um único material; 

iii. Os toldos deveram enquadrar-se na dimensão dos vãos, rebatíveis, de uma só água e sem 
sanefas laterais. 

6. Zona de proteção 
Para o conjunto de interesse municipal não é criada qualquer zona especial de proteção pelo que, às operações 
urbanísticas a realizar no mesmo, não se aplicam as disposições constantes nos artigo 51.º e 52.º do Decreto-Lei 
nº 309/2009, de 23 de outubro. 
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ANEXO 



Documento A - determinação do nível de proteção 

I - Critérios de avaliação e respetiva pontuação 

a. Edifício referenciado 

É dado 1 ponto para cada uma das fontes indicadas no quadro. 

1. Inventário IPA, disponível on line – www.monumentos.pt 

2. Mapa de Arquitetura de Faro – 2003, Argumentum 

3. Inventário do património construído – planta de condicionantes – revisão PDM, 2019 

 

b. Autoria do projeto 

As referências indicadas no estudo base, ponto 1, foram valoradas pelas citações encontradas em fontes bibliográficas 

complementares, ponto 2 - e, pontuadas conforme ponto 3. 

  

1. Estudo-base: Ricardo Agarez, Algarve Building – Modernism, Regionalism and Architecture in the South of Portugal, 

1925 – 1965, 2016 – referencias: 

 

Arqtº:  Jorge de Oliveira
1
 

   Gomes da Costa
2
 

   António Veloso Reis Camelo
3
  

 

Eng.º: Humberto Almeida Carrapato- ““híbridos” que copiam Oliveira” 

   J Belchior 

Apolónia Correia 

Marciano Abreu 

Bento Viegas Louro 

 

2. Fontes bibliográficas complementares:  

(1) José Manuel Fernandes, Ana Janeiro, Arquitetura no Algarve – dos primórdios à atualidade, uma leitura de 

síntese, 2006 

(2) José Manuel Fernandes, De Jorge Oliveira a Gomes da Costa: dois atores e duas conceções de arquitetura do 

século XX em Faro, 2005 

(3) Ana Tostões, Os Verdes Anos na Arquitetura Portuguesa dos Anos 50, 1997 

(4) AAVV História da Arte Portuguesa, 1995 

(5) Mestrado: Filipa Simões Alves 

 

3. Valoração do autor 

dois pontos – Referencia em história da arquitetura de âmbito nacional e/ou regional;  

um ponto - arquiteto; 

zero pontos – engenheiro. 

 

c. Estado de conservação:  

Dois pontos - Bom - nada a referir: 

Um ponto - Razoável - falta de trabalhos de conservação fundamentalmente ao nível dos revestimentos; 

Zero pontos - Mau - identificação de anomalias ou inexistências, ao nível dos elementos primários da construção 

 

                                                           
1
 (1); (2); (4) – pp. 396 e 599 

2
 (1); (2); (3) - p. 67 – A casa de veraneio mais generalizada pelo território e sobretudo pela costa caracteriza-se com efeito pela 

adoção mais epidémica dos modelos internacionais, sobretudo dos divulgados pela moderna arquitetura brasileira. Do Algarve a 

Aveiro, passando pela Costa da Caparica, são exemplos de caracter mais pequeno-burguês na linguagem brasileira os mais 

divulgados. As exceções, pela mestria da espacialidade e pelas propostas de depuramento dos volumes, contam-se entre as obras 

algarvias de Manuel Maria Laginha ou do portuense, Gomes da Costa. 
3
 (3) p. 82 citado a propósito dum prédio de rendimento na Avenida da República em Lisboa; (5) – pp 464, 473, 478, 481 – citado a 

propósito de Pavilhão da Vida Popular e do interior de algumas lojas, tudo em Lisboa 

 



d. Intervenções de descaracterização:  

Dois pontos - Sem intervenções;  

Um ponto - Reversíveis - com intervenções, facilmente reversíveis (alterações ao nível de: revestimentos; elementos 

como guardas, caixilharias, sistemas de obscurecimento, e outros); 

Zero pontos - Intrusivas - com intervenções, dificilmente reversíveis (alterações ao nível de: vãos, introdução de 

novos volumes, entre outros) 

 

• Elementos utilizados: portadas exteriores de madeira; pérgulas; moldura de vãos de pedra de dimensão reduzida e 

projeção; grelhagens; floreiras em varandas; “simulação de estrutura no plano exterior da fachada (varanda)” 

  

II - Quadro de valoração 

Critérios a)  
Edifício 

referenciado 

b) 
Autoria do projeto 

c)  
Estado de 

conservação 

d) 
Intervenções de 

descaracterização 

 
total 

Fontes / 
bases de 
avaliação 

a. 
SIPA 

b. 
Mapa 

de 
arquit
etura 

c. 
PDM 

a. 
Arq

i
. 

 

b. 
Eng. 

c. 
Cons

t.. 

a. 
Bom 

b. 
Razo
ável 

c. 
Mau 

a. 
Sem 

b. 
Revers

íveis 

d. 
Intrusi

vas 

 

Ponderaçã
o 

1 1 1 3/2 1 0 2 1 0 2 1 0  

 

 
Largo Dr 
Francisco Sá 
Carneiro 

 

1 – nº 65- 

66 
0 0    0 2   2   4 

2 - nº 67- 

68 
0 0    0 2    1  3 

 
Rua General 
Humberto 
Delgado 

 

3 - nº 5-7 0 0    0 2   2   4 

4 - nº 9-13 0 0    0 2   2   4 

 
Praceta 
Coronel 
Pires Viegas 

 

5 - nº 1-2 0 0   1  2   2   5 

6 - nº 3 0 0    0 2   2   4 

7 - nº 4 - 5 0 0  2   2      4 

8 - nº 6 - 7 0 0  3    1  2   6 

9 - nº 8 - 9 0 0  3   2   2   7 

10 - nº 10 - 

11 
0 0  3   2    1  6 

11 - nº 12 - 

13 
0 0     2    1  3 

12 - nº 14 - 

15 
0 0   1   1   2  4 

13 - nº 16 0 0   1  2   2   5 

14 - nº 17 - 

18 
0 0   1  2   2   5 

15 - nº 19 1 1 1 3    1  2   9 



(R Gen 
Humb Delg 
nº 17-19) 

 
Rua General 
Humberto 
Delgado 

 

16 - nº 21 0 0 1   1  2     4 

17 - nº 23 - 

25 
0 0 1  2       0 3 

18 - nº 27 0 0 1  2   2     5 
 
Rua Reitor 
Teixeira 
Guedes 

 

19 - nº 65   0  3 2   2     7 
 
Rua General 
Humberto 
Delgado 

 

20 – s/n 0 0      1  2   3 
 
Rua Reitor 
Teixeira 
Guedes 

 

21 - nº 34 0 0     2    1  3 

22 - nº 36 0 0      1  2   3 
 
Rua General 
Humberto 
Delgado 

 

23 - nº 29 0 0 0   0 2   2   4 

24 - nº 31 - 

33 
0 0 0   0 2   2   4 

25 - nº 35 0 0 0   0 2   2   4 

26 - nº 37 - 

39 
0 0 0  1  2   2   5 

27 - nº 43 0 0 0   0 2   2   4 

28 - nº 45 0 0 0   0 2   2   4 

29 - nº 47 0 0 0  1  2   2   5 

30 - nº 49 0 0 0  1  2   2   5 

31 - nº 51 0 0 0  1  2   2   5 

32 - nº 53 0 0 0  1  2   2   5 

33 - nº 55 
- 0 0          

Diss

on. 

34 - nº 59 1 1 1 3    1  2   9 
 
Av. Dr. Júlio 
Filipe 
Almeida 
Carrapato 

 

35 - nº 119 0 0 0    2   2   4 
 
Rua General 
Humberto 
Delgado 

 

36 - nº 72 - 

74 
0 0 0  1  2   2   5 

37 - nº 68 - 

70 
0 0 0  1  2   2   5 



38 - nº 66 0 0 0  1  2   2   5 

39 - nº 64 0 0 0  1  2   2   5 
 
Praceta 
General 
Humberto 
Delgado 

 

40 - nº 16 0 0 0  1   1   1  3 

41 - nº 15 0 0 0 3   2   2   7 

42 - nº 14 0 0 0  1  2   2   5 

43 - nº 13 0 0 0  1  2   2   5 

44 - nº 11 - 

12 
0 0 0  1  2   2   5 

45 - nº 9 - 

10 
0 0 0  1   1   1  3 

46 - nº 7 - 8 0 0 0  1  2   2   5 

47 - nº 4 – 

5 - 6 
0 0 0  1   1   1  3 

48 - nº 2 - 3 0 0 0   0 2   2   4 

49 - nº 1 0 0 0  1  2   2   5 
 
Rua General 
Humberto 
Delgado 

 

50 - nº 62  0 0 0  1  2   2   5 

51 - nº 60 0 0 0  1  2   2   5 

52 - nº 56 - 

58 
0 0 0  1  2   2   5 

53 - nº 54  0 0 3   2   2   7 

54 - nº 50 - 

52 
0 0 0    2   2   4 

55 – nº 48 – 

Rua Ataíde 
de oliveira 
nº 69 D 

0 0 0       2   2 

56 - nº 44 - 

46 
0 0 0     1  2   3 

57 - nº 40 - 

42 
0 0 0    2   2   4 

 
Rua Reitor 
Teixeira 
Guedes 

 

58 - nº 26 - 

28 
0 0 0   0 2   2   4 

 
Rua General 
Humberto 
Delgado 

 

59 - nº 36 0 0 0    2     0 2 

60 - nº 34 0 0 0    2     0 2 

61 - nº 32 0 0 0    2     0 2 

62 - nº 28 - 

30 
0 0 0  1  2   2   5 

63 - nº 24 - 

26 
0 0 0  1  2   2   5 

64 - nº 20 - 

22 
0 0 0   0 2    1  3 

65 - nº 16 - 0 0 0    2   2   4 



18 
66 - nº 12 - 

14 
0 0 0    2   2   4 

67 - nº 6 – 8 

- 10 
0 0 0  1   1   1  3 

68 - nº 2 – 4 

– Dr. 
Francisco Sá 
Carneiro nº 
69 

0 0 0  1  2    1  4 

 
Largo Dr. 
Francisco Sá 
Carneiro  

 

69 - nº 70 – 

71 - 72 
0 0 0  1   1  2   4 

70   0            

 

III - Níveis de proteção: 

Proteção integral - edifícios com classificação igual ou superior a 7 
Proteção estrutural - edifícios com classificação entre 6 e 4 (inclusive) 
Sem proteção - edifícios com classificação igual ou inferior a 3  

 

                                                           
 



Sistema construtivo e materiais: 00

Conjunto Urbano entre o Mercado Municipal e a Esc. Secundária João de Deus

Edifício n.º 1

Morada: Largo Dr. Francisco Sá Carneiro, nº 65 e nº 66  

Anterior toponímia: 

 Localização                                                                               2018                                                                         2011

                                                                                                                                                                                                                                                         não referenciado no processo de classificação

Área do lote / área de implantação /área de construção:              000m2  /  000m2  /  000m2

Tipologia: Edifício misto, habitação e comércio/serviços

N.º pisos: 2 pisos

Uso/pisos: habitação e comércio/serviços

Processo de obras n.º 201/1952

Autor/data do projeto: 14-06-1952

Requerente (proprietário/construtor): Humberto Rebelo Almeida Carrapato, engº civil

Requerimento, memória descritiva e planta de localização

Plantas e alçados



Autor/data do projeto: 00

Alçados e Cortes

Processo de obras n.º 00

Estado de conservação: 00

Intervenções realizadas: 00

Intervenções necessárias: 00

Requerente (proprietário/construtor): Amadeu Mendonça André

Requerimento, memória descritiva e planta de localização

Plantas e alçados

Cortes



Nº 1

Material Côr Sem
Respeita 

original

Não 

respeita
Fotografia

Revestimento e 

acabamento

piso térreo em 

lagetas de 

pedra calcaria 

bujardada  

pisos superiores 

reboco pintado

branco x

Porta de entrada caixilharia de 

ferro pintado e 

vidro opalino

preto x

Portão do muro

Caixilharia desconhece-se piso térreo 

com 

aluminio 

lacado a 

cinzento 

Proteção vãos desconhece-se persiana 

em  pvc

Guardas varandas ferro pintado 

com corrimão 

em madeira

preto x

Guardas muros

Azulejos

Grelhagens

Ampliação altura x

Ampliação 

profundidade

x

Solução original Intervenção posterior

               Conjunto Urbano entre o Mercado Municipal e a Esc. Secundária João de Deus



 Localização                                                                               2018                                                                         2011

Conjunto Urbano entre o Mercado Municipal e a Esc. Secundária João de Deus

Edifício n.º 2

Morada: Rua General Humberto Delgado, nº 1 e nº 3 e Largo Dr. Francisco Sá Carneiro, nº 67 e nº 68    

Anterior toponímia: 

Plantas e alçados

Área do lote / área de implantação /área de construção:              000m2  /  000m2  /  000m2

Tipologia: Edifício misto, habitação e comércio/serviços

N.º pisos: 2 pisos

Uso/pisos: habitação e comércio/serviços

Sistema construtivo e materiais: 00

Processo de obras n.º 201/1952

Autor/data do projeto: 14-06-1952

Requerente (proprietário/construtor): Humberto Rebelo Almeida Carrapato, engº civil

Requerimento, memória descritiva e planta de localização



Alçados e Cortes

Cortes

Estado de conservação: 00

Intervenções realizadas: 00

Intervenções necessárias: 00

Processo de obras n.º 00

Autor/data do projeto: 00

Requerente (proprietário/construtor): Amadeu Mendonça André

Requerimento, memória descritiva e planta de localização

Plantas e alçados



Nº 2

Material Côr Sem
Respeita 

original

Não 

respeita
Fotografia

Revestimento e 

acabamento

piso térreo em 

lagetas de pedra 

calcaria bujardada  

pisos superiores 

reboco pintado

Porta de entrada caixilharia de ferro 

pintado e vidro 

opalino

preto x

Portão do muro

Caixilharia desconhece-se alumínio 

lacado 

branco

Proteção vãos desconhece-se portadas 

exteriores 

em aluminio

Guardas varandas ferro pintado com 

corrimão em 

madeira

x

Guardas muros

Azulejos

Grelhagens

Ampliação altura ampliação 

de um piso 

Ampliação 

profundidade

x

               Conjunto Urbano entre o Mercado Municipal e a Esc. Secundária João de Deus

Solução original Intervenção posterior



 Localização                                                                                2018                                                                    2011

Conjunto Urbano entre o Mercado Municipal e a Esc. Secundária João de Deus

Edifício n.º 3

Morada: Rua General Humberto Delgado, nº 5 e nº 7   

Anterior toponímia: 

Plantas e alçados

Área do lote / área de implantação /área de construção:              000m2  /  000m2  /  000m2

Tipologia: Edifício misto, habitação e comércio/serviços

N.º pisos: 2 pisos

Uso/pisos: habitação e comércio/serviços

Sistema construtivo e materiais: 00

Processo de obras n.º 201/1952

Autor/data do projeto: 14-06-1952

Requerente (proprietário/construtor): Humberto Rebelo Almeida Carrapato, engº civil

Requerimento, memória descritiva e planta de localização



Alçados e Cortes

Cortes

Estado de conservação: 00

Intervenções realizadas: 00

Intervenções necessárias: 00

Processo de obras n.º 00

Autor/data do projeto: 00

Requerente (proprietário/construtor): Amadeu Mendonça André

Requerimento, memória descritiva e planta de localização

Plantas e alçados



Nº 3

Material Côr Sem
Respeita 

original

Não 

respeita
Fotografia

Revestimento e 

acabamento

soco em lagetas 

de pedra 

calcaria 

bujardada  e  

restante 

paramento em 

reboco pintado

desconhece-

se

Porta de entrada caixilharia de 

ferro pintado e 

vidro opalino

verde x

Portão do muro ferro pintado verde x

Caixilharia madeira 

pintada 

branco alumínio 

lacado 

branco

Proteção vãos desconhece-se persiana 

em pvc

Guardas varandas ferro pintado 

com corrimão 

em madeira

x

Guardas muros

Azulejos

Grelhagens

Ampliação altura x

Ampliação 

profundidade

x

               Conjunto Urbano entre o Mercado Municipal e a Esc. Secundária João de Deus

Solução original Intervenção posterior



Requerente (proprietário/construtor): Manuel Pereira Espadinha Milreu

Requerimento, memória descritiva e planta de localização

Autor/data do projeto: Humberto Rebelo Almeida Carrapato, engº civil / 13-12-1961

Processo de obras n.º 00

Autor/data do projeto: 00

Requerente (proprietário/construtor): 00

Requerimento, memória descritiva e planta de localização

Plantas e alçados

Cortes

Processo de obras n.º 778/1961

Sistema construtivo e materiais: 00

Conjunto Urbano entre o Mercado Municipal e a Esc. Secundária João de Deus

Edifício n.º 4

Morada: Rua General Humberto Delgado, nº 9 a nº 13     

Anterior toponímia: 

 Localização                                                                                2018                                                                       2011

Área do lote / área de implantação /área de construção:              000m2  /  000m2  /  000m2

Tipologia: Habitação plurifamiliar com dois pisos,  garagem,  arrecadação, com logradouro

N.º pisos: 2 pisos

Uso/pisos: habitação



Estado de conservação: 00

Intervenções realizadas: P.O. referente a construção de garagem e arrecadação – Alçado Norte

Intervenções necessárias: 

Plantas e alçados

Cortes



Nº 4

Material Côr Sem
Respeita 

original

Não 

respeita
Fotografia

Revestimento e 

acabamento

forra de pedra 

calcaria a imitar 

alvenaria de 

pedra"rústica"  

e reboco 

pintado

desconhece-

se

Porta de entrada caixilharia de 

madeira, vidro 

e gradeamento 

em ferro

castanho e 

preto

x

Portão do muro ferro pintado verde x

Caixilharia madeira 

pintada 

branco x

Proteção vãos portadas 

exteriores de 

madeira 

pintada

branco x

Guardas varandas ferro pintado 

com corrimão 

em madeira

x

Guardas muros rede 

industrial 

sobre 

capeamento 

em pedra

-

Azulejos

Grelhagens

Ampliação altura x

Ampliação 

profundidade

x

               Conjunto Urbano entre o Mercado Municipal e a Esc. Secundária João de Deus

Solução original Intervenção posterior



Processo de obras n.º 123/1952

Autor/data do projeto: Joaquim Lopes Belchior, engº civil / 24-04-1952

Requerente (proprietário/construtor): Marçala de S. José Chagas

Requerimento, memória descritiva e planta de localização

Sistema construtivo e materiais: 00

Conjunto Urbano entre o Mercado Municipal e a Esc. Secundária João de Deus

Edifício n.º 5

Morada: Praceta Coronel Pires Viegas, nº 1 e nº 2    

Anterior toponímia: 

 Localização                                                                                2018                                                                       2011

Área do lote / área de implantação /área de construção:              000m2  /  000m2  /  000m2

Tipologia: Habitação plurifamiliar, com  logradouro

N.º pisos: 2 pisos

Uso/pisos: Habitação



Estado de conservação: 00

Intervenções realizadas: 00

Intervenções necessárias: 00

Requerente (proprietário/construtor): Marçala de S. José Chagas

Requerimento, memória descritiva e planta de localização

Plantas e alçados

Cortes

Autor/data do projeto: 00

Plantas e alçados

Cortes

Processo de obras n.º 00



Nº 5

Material Côr Sem
Respeita 

original

Não 

respeita
Fotografia

Revestimento e 

acabamento

no piso térreo 

forra de pedra 

calcaria a imitar 

alvenaria de 

pedra"rústica"  

e reboco 

pintado

desconhece-

se

x

Porta de entrada caixilharia de 

madeira, vidro 

e gradeamento 

em ferro

castanho e 

preto

x

Portão do muro ferro pintado castanho x

Caixilharia desconhece-se alumínio  

castanho

Proteção vãos desconhece-se portadas 

exteriores 

em alumínio  

castanho

Guardas varandas ferro pintado 

com corrimão 

em madeira

x

Guardas muros x

Azulejos azulejo de 

padrão em 

lambrim

x

Grelhagens

Ampliação altura x

Ampliação 

profundidade

ampliação 

sobre a 

varanda

-

               Conjunto Urbano entre o Mercado Municipal e a Esc. Secundária João de Deus

Solução original Intervenção posterior



Sistema construtivo e materiais: 00

Conjunto Urbano entre o Mercado Municipal e a Esc. Secundária João de Deus

Edifício n.º 6

Morada: Praceta Coronel Pires Viegas, nº 3       

Anterior toponímia: 

 Localização                                                                                2018                                                                       2011

Área do lote / área de implantação /área de construção:              000m2  /  000m2  /  000m2

Tipologia: Habitação plurifamiliar, com  logradouro

N.º pisos: 2 pisos

Uso/pisos: Habitação

Cortes

Estado de conservação: 00

Autor/data do projeto: 00

Processo de obras n.º Não foi localizado/identificado

Autor/data do projeto: 

Requerente (proprietário/construtor):

Requerimento, memória descritiva e planta de localização

Processo de obras n.º 00

Plantas e alçados

Intervenções realizadas: 00

Intervenções necessárias: 00

Requerente (proprietário/construtor): 00

Requerimento, memória descritiva e planta de localização

Plantas e alçados

Cortes



Nº 6

Material Côr Sem
Respeita 

original

Não 

respeita
Fotografia

Revestimento e 

acabamento

soco em lagetas 

de pedra 

calcaria 

bujardada  e  

restante 

paramento em 

reboco pintado

desconhece-

se

Porta de entrada caixilharia de 

madeira, vidro 

e gradeamento 

em ferro

verde x

Portão do muro ferro pintado castanho x

Caixilharia deconhece-se alumínio  

lacado a 

branco

Proteção vãos portadas 

exteriores de 

madeira 

pintada

x

Guardas varandas ferro pintado desconhece-

se

x

Guardas muros x

Azulejos

Grelhagens

Ampliação altura x

Ampliação 

profundidade

x

               Conjunto Urbano entre o Mercado Municipal e a Esc. Secundária João de Deus

Solução original Intervenção posterior



Sistema construtivo e materiais: 00

Conjunto Urbano entre o Mercado Municipal e a Esc. Secundária João de Deus

Edifício n.º 7

Morada: Praceta Coronel Pires Vigas, nº 4 e nº 5           

Anterior toponímia: 

 Localização                                                                                2018                                                                       2011

Área do lote / área de implantação /área de construção:              000m2  /  000m2  /  000m2

Tipologia: Habitação plurifamiliar, com  logradouro

N.º pisos: 2 pisos

Uso/pisos: Habitação

Processo de obras n.º 396/1952

Autor/data do projeto: Humberto Rebelo Almeida Carrapato, engº civil / 23-08-1952

Requerente (proprietário/construtor): Mendonça & Viegas, Lda

Requerimento, memória descritiva e planta de localização

Plantas e alçados



Intervenções necessárias: 00

Requerente (proprietário/construtor): 00

Requerimento, memória descritiva e planta de localização

Plantas e alçados

Cortes

Estado de conservação: 00

Intervenções realizadas: 00

Autor/data do projeto: 00

Alçados e Cortes

Processo de obras n.º 00



Nº 7

Material Côr Sem
Respeita 

original

Não 

respeita
Fotografia

Revestimento e 

acabamento

x

Porta de entrada x

Portão do muro x

Caixilharia x

Proteção vãos x

Guardas varandas -

Guardas muros x

Azulejos x

Grelhagens x

Ampliação altura x

Ampliação 

profundidade

x

               Conjunto Urbano entre o Mercado Municipal e a Esc. Secundária João de Deus

Solução original Intervenção posterior



Sistema construtivo e materiais: Estrutura de betão armado, cobertura em terraço sobre laje de betão, paredes de alvenaria de tijolo, 

revestimentos: reboco de argamassa bastarda. 

Conjunto Urbano entre o Mercado Municipal e a Esc. Secundária João de Deus

Edifício n.º 8

Morada: Praceta Coronel Pires Viegas, nº 6 e nº 7                                                                                         

Anterior toponímia: 

 Localização                                                                                2018                                                                       2011

Área do lote / área de implantação /área de construção:              000m2  /  000m2  /  000m2

Tipologia: Habitação plurifamiliar , com logradouro

N.º pisos: 2 mais cave (sobreelevada)

Uso/pisos: habitação

Processo de obras n.º 537/1955 - alteraçao ao projeto aprovado para construção de cave para habitação - 97 m2

Autor/data do projeto: Jorge Ribeiro de Oliveira, arqtº / 27-09-1955

Requerente (proprietário/construtor): Eduardo Pinto Contreiras / Manuel Francisco Rodrigues

Requerimento, memória descritiva e planta de localização

Plantas e alçados



Requerente (proprietário/construtor): 00

Requerimento, memória descritiva e planta de localização

Plantas e alçados

Autor/data do projeto: 00

Planta e corte

Processo de obras n.º 00



Intervenções necessárias: 00

Cortes

Estado de conservação: 00

Intervenções realizadas: Conservação



Nº 8

Material Côr Sem
Respeita 

original

Não 

respeita
Fotografia

Revestimento e 

acabamento

forra de pedra 

calcaria a imitar 

alvenaria de 

pedra"rústica" 

no pios térreo  

e reboco 

pintado

desconhece-

se

Porta de entrada caixilharia de 

madeira, vidro 

e gradeamento 

em ferro

castanho x

Portão do muro ferro pintado verde x

Caixilharia deconhece-se x

Proteção vãos portadas 

interiores de 

madeira 

pintada

x

Guardas varandas ferro pintado 

com corrimão 

em madeira

desconhece-

se

x

Guardas muros x

Azulejos

Grelhagens moldes 

prefabricados 

de betão

desconhece-

se

x -

Ampliação altura x

Ampliação 

profundidade

x

               Conjunto Urbano entre o Mercado Municipal e a Esc. Secundária João de Deus

Solução original Intervenção posterior



Processo de obras n.º 248/1954

Autor/data do projeto: Jorge Ribeiro de Oliveira, arqtº / 08-07-1954

Requerente (proprietário/construtor): Manuel do Nascimento CostaFrancisco Rodrigues

Requerimento, memória descritiva e planta de localização

Plantas e alçados

Sistema construtivo e materiais: 00

Conjunto Urbano entre o Mercado Municipal e a Esc. Secundária João de Deus

Edifício n.º 9

Morada: Praceta Coronel Pires Viegas, nº 8 e nº 9                                               

Anterior toponímia: 

 Localização                                                                                2018                                                                       2011

Área do lote / área de implantação /área de construção:              000m2  /  000m2  /  000m2

Tipologia: Habitação plurifamiliar , com logradouro

N.º pisos: 2 pisos

Uso/pisos: habitação



Requerente (proprietário/construtor): Eduardo Pinto Contreiras

Requerimento, memória descritiva e planta de localização

Plantas e alçados

Autor/data do projeto: Jorge Ribeiro de Oliveira, arqtº / 27-09-1955

Cortes

Processo de obras n.º 537/1955 - alteraçao ao projeto aprovado para construção de cave para habitação - 97 m2



Estado de conservação: 00

Intervenções realizadas: 00

Intervenções necessárias: 00

Cortes



Nº 9

Material Côr Sem
Respeita 

original

Não 

respeita
Fotografia

Revestimento e 

acabamento

partes em 

lagetas de 

pedra calcaria 

bujardada  e  

restante 

paramento em 

reboco pintado

desconhece-

se

Porta de entrada caixilharia de 

madeira

castanho x

Portão do muro madeira 

pintada 

desconhece-

se

x

Caixilharia madeira 

pintada 

branco x

Proteção vãos portadas 

interiores de 

madeira 

pintada

persiana 

em PVC 

com caixa  

exterior

Guardas varandas ferro pintado 

com corrimão 

em madeira

desconhece-

se

x

Guardas muros x

Azulejos

Grelhagens

Ampliação altura x

Ampliação 

profundidade

x

               Conjunto Urbano entre o Mercado Municipal e a Esc. Secundária João de Deus

Solução original Intervenção posterior



 Localização                                                                                2018                                                                       2011

Conjunto Urbano entre o Mercado Municipal e a Esc. Secundária João de Deus

Edifício n.º 10

Morada: Praceta Coronel Pires Viegas, nº 10 e nº 11                                                                                                                                 

Anterior toponímia: 

Área do lote / área de implantação /área de construção:              000m2  /  000m2  /  000m2

Tipologia: Habitação plurifamiliar, com logradouro

N.º pisos: 2 pisos

Uso/pisos: habitação

Sistema construtivo e materiais: 00

Processo de obras n.º 512/1954

Autor/data do projeto: Jorge Ribeiro de Oliveira, arqtº / 16-12-1954

Requerente (proprietário/construtor): Manuel Pires Mendonça e José Mendes Pereira

Requerimento, memória descritiva e planta de localização

Plantas e alçados



Planta e corte

Cortes

Estado de conservação: 00

Intervenções realizadas: 00

Intervenções necessárias: 00

Processo de obras n.º 00

Autor/data do projeto: 00

Requerente (proprietário/construtor): 00

Requerimento, memória descritiva e planta de localização

Plantas e alçados



Nº 10

Material Côr Sem
Respeita 

original

Não 

respeita
Fotografia

Revestimento e 

acabamento

reboco pintado desconhece-

se

Porta de entrada caixilharia de 

madeira e vidro 

com 

gradeamento 

em ferro

castanho x

Portão do muro desconhece-se potão em 

ferro com 

novo 

desenho

Caixilharia madeira 

pintada 

alumínio  

lacado a 

branco

Proteção vãos desconhece-se portadas  

exteriores 

em  

alumínio  

lacado a 

branco

Guardas varandas ferro pintado x

Guardas muros x

Azulejos

Grelhagens moldes 

prefabricados 

de betão

desconhece-

se

x

Ampliação altura x

Ampliação 

profundidade

x

               Conjunto Urbano entre o Mercado Municipal e a Esc. Secundária João de Deus

Solução original Intervenção posterior



Estado de conservação: 00

Intervenções realizadas: 00

Intervenções necessárias: 00

Requerimento, memória descritiva e planta de localização

Plantas e alçados

Cortes

Requerente (proprietário/construtor): 00

Processo de obras n.º Não foi localizado/identificado

Autor/data do projeto: Não foi localizado/identificado

Requerente (proprietário/construtor): 00

Requerimento, memória descritiva e planta de localização

Plantas e alçados

Cortes

Processo de obras n.º 00

Autor/data do projeto: 00

Sistema construtivo e materiais: 00

Conjunto Urbano entre o Mercado Municipal e a Esc. Secundária João de Deus

Edifício n.º 11

Morada: Praceta Coronel Pires Viegas, nº 12 e nº 13                                        

Anterior toponímia: 

 Localização                                                                                2018                                                                    2011

Área do lote / área de implantação /área de construção:              000m2  /  000m2  /  000m2

Tipologia: Habitação plurifamiliar, com logradouro

N.º pisos: 2 pisos

Uso/pisos: Habitação



Nº 11

Material Côr Sem
Respeita 

original
Não respeita Fotografia

Revestimento e 

acabamento

soco em lagetas 

de pedra 

calcaria 

bujardada  e  

restante 

paramento em 

reboco pintado

desconhece-

se

Porta de entrada desconhece-se potão em 

ferro pintado 

com novo 

desenho

Portão do muro desconhece-se

Caixilharia desconhece-se portadas  

exteriores em  

alumínio  

lacado a 

branco

Proteção vãos ferro pintado 

Guardas varandas guarda em 

vidro

Guardas muros x

Azulejos

Grelhagens x

Ampliação altura x

Ampliação 

profundidade

novo volume 

de 

distribuição

-

               Conjunto Urbano entre o Mercado Municipal e a Esc. Secundária João de Deus

Solução original Intervenção posterior



Plantas e alçados

Área do lote / área de implantação /área de construção:              000m2  /  000m2  /  000m2

Tipologia: Habitação unifamiliar , com logradouro

N.º pisos: 2 pisos

Uso/pisos: habitação

Sistema construtivo e materiais: 00

Processo de obras n.º 129/1954 

Autor/data do projeto: Humberto Rebelo Almeida Carrapato, engº civil / 23-04-1954 

Requerente (proprietário/construtor): Manuel Pires Mendonça / José Mendes Pereira

Requerimento, memória descritiva e planta de localização

 Localização                                                                                2018                                                                       2011

Conjunto Urbano entre o Mercado Municipal e a Esc. Secundária João de Deus

Edifício n.º 12

Morada: Praceta Coronel Pires Viegas, nº 14 e nº 15                                                                                     

Anterior toponímia: 



Alçados

Estado de conservação: 00

Intervenções realizadas: 00

Intervenções necessárias: 00

Plantas e corte

Cortes

Processo de obras n.º 2550/1997

Autor/data do projeto: Joaquim Pedro Viegas / 21-10-1997

Requerente (proprietário/construtor): Joaquim Pedro Viegas Costa Francisco Rodrigues

Requerimento, memória descritiva e planta de localização



Nº 12

Material Côr Sem
Respeita 

original

Não 

respeita
Fotografia

Revestimento e 

acabamento

soco em lagetas 

de pedra 

calcaria 

bujardada  e  

restante 

paramento em 

reboco pintado

desconhece-

se

Porta de entrada caixilharia de 

madeira e vidro 

com 

gradeamento 

em ferro

castanho x

Portão do muro ferro pintado verde x

Caixilharia madeira 

pintada

desconhece-

se

Proteção vãos portadas 

exteriores em 

madeira 

pintada

x

Guardas varandas ferro pintado 

com corrimão 

em madeira

x

Guardas muros x

Azulejos

Grelhagens

Ampliação altura x

Ampliação 

profundidade

x

               Conjunto Urbano entre o Mercado Municipal e a Esc. Secundária João de Deus

Solução original Intervenção posterior



Plantas e alçados

Área do lote / área de implantação /área de construção:              000m2  /  000m2  /  000m2

Tipologia: Habitação plurifamiliar, com logradouro

N.º pisos: 2 pisos

Uso/pisos: Habitação

Sistema construtivo e materiais: 00

Processo de obras n.º 217/1952

Autor/data do projeto: Humberto Rebelo Almeida Carrapato, engº civil / 21-06-1952

Requerente (proprietário/construtor): Rosa Correia Almeida

Requerimento, memória descritiva e planta de localização

 Localização                                                                                2018                                                                       2011

Conjunto Urbano entre o Mercado Municipal e a Esc. Secundária João de Deus

Edifício n.º 13

Morada: Praceta Coronel Pires Viegas, nº 16                                                 

Anterior toponímia: 



Cortes

Estado de conservação: 00

Intervenções realizadas: 00

Intervenções necessárias: 00

Alçados e Cortes

Processo de obras n.º 00

Autor/data do projeto: 00

Requerente (proprietário/construtor): 00

Requerimento, memória descritiva e planta de localização

Plantas e alçados



Nº 13

Material Côr Sem
Respeita 

original

Não 

respeita
Fotografia

Revestimento e 

acabamento

soco em lagetas 

de pedra 

calcaria 

bujardada  e  

restante 

paramento em 

reboco pintado

desconhece-

se

Porta de entrada caixilharia de 

madeira e vidro 

com 

gradeamento 

em ferro

verde x

Portão do muro ferro pintado verde x

Caixilharia deconhece-se x

Proteção vãos portadas 

exteriores de 

madeira 

pintada

portadas 

exteriores 

em 

aluminio 

lacado

Guardas varandas ferro pintado 

com corrimão 

em madeira

desconhece-

se

x

Guardas muros x

Azulejos

Grelhagens

Ampliação altura x

Ampliação 

profundidade

x

               Conjunto Urbano entre o Mercado Municipal e a Esc. Secundária João de Deus

Solução original Intervenção posterior



Requerente (proprietário/construtor): Eduardo Pinto Contreiras

Requerimento, memória descritiva e planta de localização

Processo de obras n.º 202/1952 

Autor/data do projeto: Joaquim Lopes Belchior, engº civil / 14-06-1952 

Sistema construtivo e materiais: 00

Conjunto Urbano entre o Mercado Municipal e a Esc. Secundária João de Deus

Edifício n.º 14

Morada: Praceta Coronel Pires Viegas, nº 17 e nº 18                                                                                         

Anterior toponímia: 

 Localização                                                                                2018                                                                       2011

Área do lote / área de implantação /área de construção:              000m2  /  000m2  /  000m2

Tipologia: Habitação plurifamiliar, logradouro e garagens

N.º pisos: 2 pisos

Uso/pisos:Habitação



Estado de conservação: 00

Intervenções realizadas: Construção de garagens

Intervenções necessárias: 00

Requerente (proprietário/construtor): Eduardo Pinto Contreiras / ?

Requerimento, memória descritiva e planta de localização

Plantas e alçados

Cortes

Plantas e alçados

Alçado e Cortes

Processo de obras n.º 240/1953

Autor/data do projeto: Joaquim Lopes Belchior, engº civil / 03-08-1953



Nº 14

Material Côr Sem
Respeita 

original

Não 

respeita
Fotografia

Revestimento e 

acabamento

soco em lagetas 

de pedra 

calcaria 

bujardada  e  

restante 

paramento em 

reboco pintado

desconhece-

se

Porta de entrada caixilharia de 

madeira e vidro 

com 

gradeamento 

em ferro

desconhece-

se

x

Portão do muro ferro pintado verde x

Caixilharia deconhece-se caixilharia 

em 

aluminio 

lacado

Proteção vãos portadas 

exteriores de 

madeira 

pintada

portadas 

exteriores 

em 

aluminio 

lacado

Guardas varandas ferro pintado 

com corrimão 

em madeira

x

Guardas muros x

Azulejos painél 

figurativo

x

Grelhagens

Ampliação altura x

Ampliação 

profundidade

x

               Conjunto Urbano entre o Mercado Municipal e a Esc. Secundária João de Deus

Solução original Intervenção posterior



Processo de obras n.º 708/1955

Autor/data do projeto: Manuel Gomes da Costa, arqtº - José Apolónia Correia, engº civil (Especialidades) / 12-12-1955

Requerente (proprietário/construtor): Alfredo Gago Rosa

Requerimento, memória descritiva e planta de localização

Sistema construtivo e materiais: 00

Conjunto Urbano entre o Mercado Municipal e a Esc. Secundária João de Deus

Edifício n.º 15

Morada: Rua General Humberto Delgado, nº 17 e nº 19, Praceta Coronel Pires Viegas, nº 19     

Anterior toponímia: 

 Localização                                                                                2018                                                                       2011

Área do lote / área de implantação /área de construção:              000m2  /  000m2  /  000m2

Tipologia: Edifício misto, habitação e ocupação terciária/serviços, mais de quatro fogos e logradouro

N.º pisos: 3 pisos

Uso/pisos: 00



Plantas, alçados e cortes







Autor/data do projeto: 00

Intervenções realizadas: Referenciado no IHRU, Álvaro António Guerreiro Rebeca (Construtor)

Intervenções necessárias: 00

Requerente (proprietário/construtor): 00

Requerimento, memória descritiva e planta de localização

Plantas e alçados

Cortes

Estado de conservação: 00

Processo de obras n.º 00



Nº 15

Material Côr Sem
Respeita 

original

Não 

respeita
Fotografia

Revestimento e 

acabamento

embasamento 

em forra de 

pedra calcaria a 

imitar alvenaria 

de pedra"rústica" 

e em  pastilha 

cerâmica e 

reboco pintado 

nos pisos 

superiores

x

Porta de entrada desconhece-se caixilharia 

metálica e 

vidro, 

caixilharia 

aluminio

Portão do muro desconhece-se novo 

desenho em 

chapa 

perfurada

Caixilharia madeira 

envernizada

caixilharia 

metálica e 

vidro, 

caixilharia 

aluminio

Proteção vãos estore em 

tela

Guardas varandas estrutura 

metalica e vidro 

aramado

no piso 

térreo 

introdução 

de vidro 

opalino

Guardas muros desconhece-se novo 

desenho em 

chapa 

perfurada

               Conjunto Urbano entre o Mercado Municipal e a Esc. Secundária João de Deus

Solução original Intervenção posterior



Azulejos

Grelhagens moldes 

prefabricados de 

betão

x

Ampliação altura x

Ampliação 

profundidade

x



Estado de conservação: Devoluto

Intervenções realizadas: 00

Intervenções necessárias: 00

Requerente (proprietário/construtor): 00

Requerimento, memória descritiva e planta de localização

Plantas e alçados

Cortes

Autor/data do projeto: 00

Processo de obras n.º 388/1952

Autor/data do projeto: Humberto Rebelo Almeida Carrapato, engº civil / 16-08-1952

Requerente (proprietário/construtor): Rosa Correia

Requerimento, memória descritiva e planta de localização

Plantas e alçados

Cortes

Processo de obras n.º 00

Sistema construtivo e materiais: 00

Conjunto Urbano entre o Mercado Municipal e a Esc. Secundária João de Deus

Edifício n.º 16

Morada: Rua General Humberto Delgado, nº 21                                           

Anterior toponímia: 

 Localização                                                                                2018                                                                       2011

Área do lote / área de implantação /área de construção:              000m2  /  000m2  /  000m2

Tipologia: Habitação unifamiliar, com logradouro

N.º pisos: 1 piso

Uso/pisos: Habitação



Nº 16

Material Côr Sem
Respeita 

original

Não 

respeita
Fotografia

Revestimento e 

acabamento

soco em forra 

de pedra 

calcaria a imitar 

alvenaria de 

pedra"rústica"  

e restante em 

reboco pintado

x

Porta de entrada madeira 

pintada 

verde x

Portão do muro ferro pintado desconhece-

se

x

Caixilharia madeira 

pintada 

x

Proteção vãos persiana de 

madeira 

exterior

x

Guardas varandas -

Guardas muros ferro pintado x

Azulejos

Grelhagens

Ampliação altura x

Ampliação 

profundidade

x

               Conjunto Urbano entre o Mercado Municipal e a Esc. Secundária João de Deus

Solução original Intervenção posterior



 Localização                                                                                2018                                                                       2011

Conjunto Urbano entre o Mercado Municipal e a Esc. Secundária João de Deus

Edifício n.º 17

Morada: Rua General Humberto Delgado, nº 23 e nº 25                                                                                                                                                                      

Anterior toponímia: 

Área do lote / área de implantação /área de construção:              000m2  /  000m2  /  000m2

Tipologia: Habitação plurifamiliar, com logradouro

N.º pisos: 3 pisos

Uso/pisos: habitação

Sistema construtivo e materiais: 00

Processo de obras n.º 231/1953

Autor/data do projeto: Joaquim Lopes Belchior, engº civil / 24-07-1953

Requerente (proprietário/construtor): José Gonçalves Pinto

Requerimento, declaração, memória descritiva e planta de localização



Estado de conservação: 00

Intervenções realizadas: 00

Intervenções necessárias: 00

Autor/data do projeto: 00

Requerente (proprietário/construtor): 00

Requerimento, memória descritiva e planta de localização

Cortes

Plantas e alçados

Plantas e alçados e cortes

Processo de obras n.º 00



Nº 17

Material Côr Sem
Respeita 

original

Não 

respeita
Fotografia

Revestimento e 

acabamento

forra de pedra 

calcaria  no 

soco e reboco 

pintado

x

Porta de entrada caixilharia de 

madeira, vidro 

e gradeamento 

em ferro

castanho x

Portão do muro desconhece-se ferro 

pintado 

com novo 

desenho

Caixilharia desconhece-se aluminio 

lacado a 

branco

Proteção vãos portadas 

exteriores 

em 

aluminio 

lacado a 

verde

Guardas varandas ferro pintado 

com corrimão 

em madeira

x -

Guardas muros x

Azulejos

               Conjunto Urbano entre o Mercado Municipal e a Esc. Secundária João de Deus

Solução original Intervenção posterior



Grelhagens

Ampliação altura novo 

volume

Ampliação 

profundidade

x



 Localização                                                                                2018                                                                       2011

Conjunto Urbano entre o Mercado Municipal e a Esc. Secundária João de Deus

Edifício n.º 18

Morada: Rua General Humberto Delgado, nº 27                                                                                                                                                                    

Anterior toponímia: 

Área do lote / área de implantação /área de construção:              000m2  /  000m2  /  000m2

Tipologia: Habitação unifamiliar, com logradouro

N.º pisos: 1 piso

Uso/pisos: habitação

Sistema construtivo e materiais: 00

Processo de obras n.º 122/1952

Autor/data do projeto: Joaquim Lopes Belchior, engº civil / 24-04-1952

Requerente (proprietário/construtor): Arminda Inês Carrajola Patrício Filipe / Ermelinda Maria Carrajola Patrício Filipe

Requerimento, memória descritiva e planta de localização

Plantas



Alçados

Cortes

Estado de conservação: 00

Intervenções realizadas: 00

Intervenções necessárias: 00

Processo de obras n.º 00

Autor/data do projeto: 00

Requerente (proprietário/construtor): 00

Requerimento, memória descritiva e planta de localização

Plantas e alçados



Nº 18

Material Côr Sem
Respeita 

original

Não 

respeita
Fotografia

Revestimento e 

acabamento

soco em lagetas 

de pedra 

calcaria 

bujardada  e  

restante 

paramento em 

reboco pintado

branco x

Porta de entrada caixilharia de 

madeira e vidro 

com 

gradeamento 

em ferro

verde x

Portão do muro ferro pintado verde x

Caixilharia deconhece-se

Proteção vãos portadas 

exteriores de 

madeira 

pintada

portadas 

exteriores 

em aluminio 

lacado 

verde

Guardas varandas ferro pintado verde x -

Guardas muros ferro pintado verde x

Azulejos

Grelhagens

Ampliação altura x

Ampliação 

profundidade

x

               Conjunto Urbano entre o Mercado Municipal e a Esc. Secundária João de Deus

Solução original Intervenção posterior



 Localização                                                                                2018                                                                       2011

Conjunto Urbano entre o Mercado Municipal e a Esc. Secundária João de Deus

Edifício n.º 19

Morada: Rua Reitor Teixeira Guedes, nº 65                                                                                     

Anterior toponímia: 

Área do lote / área de implantação /área de construção:              000m2  /  000m2  /  000m2

Tipologia: Habitação plurifamiliar, com logradouro

N.º pisos: 2 pisos

Uso/pisos: habitação

Sistema construtivo e materiais: 00

Processo de obras n.º 251/1959 

Autor/data do projeto: Manuel Gomes da Costa, arqtº - (especialidades) Mário Lima, arqt. téc. engº civil / 30-03-1959

Requerente (proprietário/construtor): José António Carlos Afonso

Requerimento, memória descritiva e planta de localização

Plantas e alçados



Cortes

Processo de obras n.º 417/1960

Autor/data do projeto: Joaquim Lopes Belchior, engº civil / 30-04-1960

Requerente (proprietário/construtor): José António Carlos Afonso

Requerimento, memória descritiva e planta de localização



Alçados e cortes

Plantas e alçados



Intervenções necessárias: 00

Estado de conservação: 00

Intervenções realizadas: Referenciado no IHRU



Nº 19

Material Côr Sem
Respeita 

original
Não respeita Fotografia

Revestimento e 

acabamento

embasamento 

em forra de 

pedra calcaria a 

imitar alvenaria 

de 

pedra"rústica" 

e reboco 

pintado nos 

pisos superiores

x

Porta de entrada desconhece-se caixilharia 

aluminio

Portão do muro desconhece-se alteração de 

desenho e 

Caixilharia desconhece-se caixilharia 

metálica e 

vidro, 

caixilharia 

aluminio

Proteção vãos grades de 

correr em 

ferro pintado a 

branco

Guardas varandas paineis em 

vidro aramado 

e estrutura 

metálica em 

aluminio 

anodizado

x

               Conjunto Urbano entre o Mercado Municipal e a Esc. Secundária João de Deus

Solução original Intervenção posterior



Guardas muros sem guarda rede em malha 

industrial

Azulejos

Grelhagens

Ampliação altura x

Ampliação 

profundidade

x



Sistema construtivo e materiais: 00

Conjunto Urbano entre o Mercado Municipal e a Esc. Secundária João de Deus

Edifício n.º 20

Morada: Rua General Humberto Delgado, s/n                                                                              

Anterior toponímia: 

 Localização                                                                                2018                                                                    2011

Área do lote / área de implantação /área de construção:              000m2  /  000m2  /  000m2

Tipologia: Habitação unifamiliar, com logradouro

N.º pisos: 1 piso

Uso/pisos: Habitação

Requerente (proprietário/construtor): 00

Processo de obras n.º 31/1939

Autor/data do projeto: Desconhecido / Junho 1939

Requerente (proprietário/construtor): António da Silva Guerreiro / ?

Requerimento, memória descritiva e planta de localização

Plantas e alçados

Cortes

Processo de obras n.º 00

Autor/data do projeto: 00

Estado de conservação: 00

Intervenções realizadas: Ampliação/Alteração

Intervenções necessárias: 00

Requerimento, memória descritiva e planta de localização

Plantas e alçados

Cortes



Nº 20

Material Côr Sem
Respeita 

original

Não 

respeita
Fotografia

Revestimento e 

acabamento

soco em lagetas 

de pedra 

calcaria 

bujardada  e  

restante 

paramento em 

reboco pintado

desconhece-

se

Porta de entrada desconhece-se

Portão do muro desconhece-se chapa 

metálica 

pintada a 

verde 

Caixilharia desconhece-se aluminio 

lacado a 

branco 

Proteção vãos desconhece-se portadas 

exteriores 

em 

aluminio 

lacado a 

verde

Guardas varandas ferro pintado a 

verde

encerramen

to de 

guarda com 

alvenaria de 

tijolo 

rebocada e 

pintada

               Conjunto Urbano entre o Mercado Municipal e a Esc. Secundária João de Deus

Solução original Intervenção posterior



Guardas muros ferro 

pintado a 

verde

Azulejos

Grelhagens

Ampliação altura

Ampliação 

profundidade

ampliação 

de varanda 

com 

marquise 

em 

estrutura 

metalica e 

vidro



Sistema construtivo e materiais: 00

Conjunto Urbano entre o Mercado Municipal e a Esc. Secundária João de Deus

Edifício n.º 21

Morada: Rua Reitor Teixeira Guedes, nº 34                                                                                                                   

Anterior toponímia: 

 Localização                                                                                2018                                                                    2011

                                                                                                                                                                                                                                                         não referenciado no processo de classificação

Área do lote / área de implantação /área de construção:              000m2  /  000m2  /  000m2

Tipologia: Habitação

N.º pisos: 2

Uso/pisos:Habitação

Requerente (proprietário/construtor): 00

Processo de obras n.º 00

Autor/data do projeto: 00

Requerente (proprietário/construtor): 00

Requerimento, memória descritiva e planta de localização

Plantas e alçados

Cortes

Processo de obras n.º 00

Autor/data do projeto: 00

Estado de conservação: 00

Intervenções realizadas: 00

Intervenções necessárias: 00

Requerimento, memória descritiva e planta de localização

Plantas e alçados

Cortes



Nº 21

Material Côr Sem
Respeita 

original

Não 

respeita
Fotografia

Revestimento e 

acabamento

soco em lagetas 

de pedra 

calcaria 

bujardada  e  

restante 

paramento em 

reboco pintado

desconhece-

se

Porta de entrada caixilharia de 

madeira, vidro 

e gradeamento 

em ferro

desconhece-

se

x

Portão do muro novo 

desenho 

em 

estrutura e 

chapa 

metálico 

pintada a 

branco

Caixilharia madeira 

pintada

desconhece-

se

aluminio 

lacado a 

cinza

Proteção vãos portadas 

exteriores de 

madeira

desconhece-

se

portadas 

exteriores

e de 

aluminio 

lacado a 

cinza

Guardas varandas

Guardas muros sem 

gradeamento 

superior

estrutura e 

chapa 

metálico 

pintada a 

branco

-

Azulejos desconhece-

se

Grelhagens

Ampliação altura x

Ampliação 

profundidade

x

               Conjunto Urbano entre o Mercado Municipal e a Esc. Secundária João de Deus

Solução original Intervenção posterior



Sistema construtivo e materiais: 00

Conjunto Urbano entre o Mercado Municipal e a Esc. Secundária João de Deus

Edifício n.º 22

Morada: Rua Reitor Teixeira Guedes, nº 36                                                                                                                                                         

Anterior toponímia: 

 Localização                                                                                2018                                                                    2011

                                                                                                                                                                                                                                                         não referenciado no processo de classificação

Área do lote / área de implantação /área de construção:              000m2  /  000m2  /  000m2

Tipologia: Habitação

N.º pisos: 2

Uso/pisos: Habitação

Requerente (proprietário/construtor): Faustino Henrique Barradas

Processo de obras n.º 00

Autor/data do projeto: 00

Requerente (proprietário/construtor): 00

Requerimento, memória descritiva e planta de localização

Plantas e alçados

Cortes

Processo de obras n.º 319/1987

Autor/data do projeto: Luís Manuel Soares / 30-01-1987

Requerimento, memória descritiva e planta de localização



Estado de conservação: 00

Intervenções realizadas: 00

Intervenções necessárias: 00

Plantas e alçados

Cortes



Nº 22

Material Côr Sem
Respeita 

original

Não 

respeita
Fotografia

Revestimento e 

acabamento

soco em lagetas 

de pedra 

calcaria 

bujardada  e  

restante 

paramento em 

reboco pintado

desconhece-

se

Porta de entrada caixilharia de 

madeira, vidro 

e gradeamento 

em ferro

desconhece-

se

porta de 

aluminio 

lacado a 

branco 

como 

novo 

desenho

Portão do muro desconhece-se novo 

desenho 

em 

estrutura 

metálica e 

rede 

industrial

Caixilharia madeira 

pintada

branco aluminio 

lacado a 

branco

Proteção vãos portadas 

exteriores de 

madeira

desconhece-

se

x

Guardas varandas ferro pintado x

               Conjunto Urbano entre o Mercado Municipal e a Esc. Secundária João de Deus

Solução original Intervenção posterior



Guardas muros sem 

gradeamento 

superior

estrutura e 

chapa 

metálico 

pintada a 

branco

-

Azulejos desconhece-

se

Grelhagens

Ampliação altura x

Ampliação 

profundidade

x



Sistema construtivo e materiais: 00

Conjunto Urbano entre o Mercado Municipal e a Esc. Secundária João de Deus

Edifício n.º 23

Morada: Rua General Humberto Delgado, nº 29                                                                               

Anterior toponímia: 

 Localização                                                                                2018                                                                    2011

Área do lote / área de implantação /área de construção:              000m2  /  000m2  /  000m2

Tipologia: Habitação plurifamiliar, com logradouro

N.º pisos: 2 pisos

Uso/pisos: Habitação

Requerente (proprietário/construtor): 00

Processo de obras n.º Não foi localizado/identificado

Autor/data do projeto: Não foi localizado/identificado

Requerente (proprietário/construtor): 00

Requerimento, memória descritiva e planta de localização

Plantas e alçados

Cortes

Processo de obras n.º 00

Autor/data do projeto: 00

Estado de conservação: 00

Intervenções realizadas: 00

Intervenções necessárias: 00

Requerimento, memória descritiva e planta de localização

Plantas e alçados

Cortes



Nº 23

Material Côr Sem
Respeita 

original

Não 

respeita
Fotografia

Revestimento e 

acabamento

soco em lagetas 

de pedra 

calcaria 

bujardada  e  

restante 

paramento em 

reboco pintado

desconhece-

se

Porta de entrada caixilharia de 

madeira, vidro 

e gradeamento 

em ferro

vermelho x

Portão do muro ferro pintado preto x

Caixilharia madeira 

pintada

branco x

Proteção vãos desconhece-se persiana 

exterior 

em PVc

Guardas varandas ferro pintado 

com corrimão 

em madeira

x

Guardas muros sem 

gradeamento 

superior

x -

Azulejos

Grelhagens molde "V" de 

betão 

prefabricado 

em varandas e 

platibanda

x
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Solução original Intervenção posterior



Ampliação altura x

Ampliação 

profundidade

x



Sistema construtivo e materiais: 00

Conjunto Urbano entre o Mercado Municipal e a Esc. Secundária João de Deus

Edifício n.º 24

Morada: Rua General Humberto Delgado, nº 31 e nº 33                                                                          

Anterior toponímia: 

 Localização                                                                                2018                                                                    2011

Área do lote / área de implantação /área de construção:              000m2  /  000m2  /  000m2

Tipologia: Habitação plurifamiliar com ocupação terciária/serviços e logradouro

N.º pisos: 2 pisos

Uso/pisos: Habitação

Requerente (proprietário/construtor): 00

Processo de obras n.º Não foi localizado/identificado

Autor/data do projeto: Não foi localizado/identificado

Requerente (proprietário/construtor): 00

Requerimento, memória descritiva e planta de localização

Plantas e alçados

Cortes

Processo de obras n.º 00

Autor/data do projeto: 00

Estado de conservação: 00

Intervenções realizadas: 00

Intervenções necessárias: 00

Requerimento, memória descritiva e planta de localização

Plantas e alçados

Cortes



Nº 24

Material Côr Sem
Respeita 

original

Não 

respeita
Fotografia

Revestimento e 

acabamento

soco em lagetas 

de pedra 

calcaria 

bujardada  e  

restante 

paramento em 

reboco pintado

ocre x

Porta de entrada caixilharia de 

madeira, vidro 

e gradeamento 

em ferro

vermelho x

Portão do muro ferro pintado preto x

Caixilharia madeira 

pintada

branco x

Proteção vãos desconhece-se persiana 

exterior 

em PVc

Guardas varandas ferro pintado 

com corrimão 

em madeira

x

Guardas muros sem 

gradeamento 

superior

x

Azulejos padrão nas 

laterais dos 

vãos

x
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Solução original Intervenção posterior



Grelhagens molde "V" de 

betão 

prefabricado 

muro e 

platibanda

x

Ampliação altura x

Ampliação 

profundidade

x



Sistema construtivo e materiais: 00

Conjunto Urbano entre o Mercado Municipal e a Esc. Secundária João de Deus

Edifício n.º 25

Morada: Rua General Humberto Delgado, nº 35                                                                                                             

Anterior toponímia: 

 Localização                                                                                2018                                                                    2011

Área do lote / área de implantação /área de construção:              000m2  /  000m2  /  000m2

Tipologia: Habitação plurifamiliar, com logradouro

N.º pisos: 2 pisos

Uso/pisos: Habitação

Requerente (proprietário/construtor): 00

Processo de obras n.º Não foi localizado/identificado

Autor/data do projeto: Não foi localizado/identificado

Requerente (proprietário/construtor): 00

Requerimento, memória descritiva e planta de localização

Plantas e alçados

Cortes

Processo de obras n.º 00

Autor/data do projeto: 00

Estado de conservação: 00

Intervenções realizadas: 00

Intervenções necessárias: 00

Requerimento, memória descritiva e planta de localização

Plantas e alçados

Cortes



Nº 25

Material Cor Sem
Respeita 

original

Não 

respeita
Fotografia

Revestimento e 

acabamento

soco em lagetas 

de pedra 

calcaria 

bujardada  e  

restante 

paramento em 

reboco pintado

ocre x

Porta de entrada caixilharia de 

madeira, vidro 

e gradeamento 

em ferro

vermelho x

Portão do muro ferro pintado preto x

Caixilharia madeira 

pintada

branco x

Proteção vãos desconhece-se persiana 

exterior 

em PVc

Guardas varandas ferro pintado desconhece-

se

x

Guardas muros sem 

gradeamento 

superior

x -

Azulejos
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Solução original Intervenção posterior



Grelhagens molde "V" de 

betão 

prefabricado 

muro e 

platibanda

x

Ampliação altura x

Ampliação 

profundidade

x



Sistema construtivo e materiais: 00

Conjunto Urbano entre o Mercado Municipal e a Esc. Secundária João de Deus

Edifício n.º 26

Morada: Rua General Humberto Delgado, nº 37 e nº 39                                                                             

Anterior toponímia: 

 Localização                                                                                2018                                                                       2011

Área do lote / área de implantação /área de construção:              000m2  /  000m2  /  000m2

Tipologia: Habitação unifamiliar, com logradouro

N.º pisos: 2 pisos

Uso/pisos: Habitação

Processo de obras n.º 319/1955

Autor/data do projeto: Humberto Rebelo Almeida Carrapato, engº civil / 02-07-1955

Requerente (proprietário/construtor): Ernest Friedrich Henzler / ?

Requerimento, memória descritiva e planta de localização



Plantas e alçados



Cortes

Processo de obras n.º 537/1955 - alteraçao ao projeto aprovado para construção de cave para habitação - 97 m2

Autor/data do projeto: Jorge Ribeiro de Oliveira, arqtº / 27-09-1955

Requerente (proprietário/construtor): Eduardo Pinto Contreiras

Requerimento, memória descritiva e planta de localização



Plantas e alçados



Estado de conservação: 00

Intervenções realizadas: 00

Intervenções necessárias: 00

Cortes



Nº 26

Material Côr Sem
Respeita 

original

Não 

respeita
Fotografia

Revestimento e 

acabamento

soco em lagetas 

de pedra 

calcaria 

bujardada  e  

restante 

paramento em 

reboco pintado

branco x

Porta de entrada desconhece-se desconhece-

se

Portão do muro desconhece-se portão em 

chapa de 

aluminio 

lacado a 

verde

Caixilharia madeira 

pintada

branco x

Proteção vãos desconhece-se persiana 

exterior em 

PVC verde

Guardas varandas ferro pintado e 

corrimão em 

madeira

desconhece-

se

x

Guardas muros sem 

gradeamento 

superior

x -

Azulejos
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Solução original Intervenção posterior



Grelhagens

Ampliação altura x

Ampliação 

profundidade

x



Processo de obras n.º Não foi identificado

Autor/data do projeto: Engº Manuel Almeida Carrapato / 1946

Requerente (proprietário/construtor): Bloco de Casas de Renda Económica da Mutualidade Popular de Faro 

Requerimento, memória descritiva e planta de localização

Sistema construtivo e materiais: 00

Conjunto Urbano entre o Mercado Municipal e a Esc. Secundária João de Deus

Edifício n.º 27

Morada: Rua General Humberto Delgado, nº 43                                                                            

Anterior toponímia: 

 Localização                                                                                2018                                                                    2011

Área do lote / área de implantação /área de construção:              000m2  /  000m2  /  000m2

Tipologia: Habitação plurifamiliar , com logradouro

N.º pisos: 3 pisos

Uso/pisos: Habitação



Plantas e alçados



Intervenções necessárias: 00

Requerente (proprietário/construtor): 00

Requerimento, memória descritiva e planta de localização

Plantas e alçados

Cortes

Estado de conservação: 00

Intervenções realizadas: 00

Autor/data do projeto: 00

Cortes

Processo de obras n.º 00



Nº 27

Material Côr Sem
Respeita 

original

Não 

respeita
Fotografia

Revestimento e 

acabamento

soco em lagetas 

de pedra 

calcaria 

bujardada  e  

restante 

paramento em 

reboco pintado

Porta de entrada caixilharia de 

madeira, vidro 

e gradeamento 

em ferro

vermelho x

Portão do muro ferro pintado vermelho x

Caixilharia madeira 

pintada

branco alumínio 

anodizado 

de correr

Proteção vãos desconhece-se persiana 

exterior 

em PVC

Guardas varandas ferro pintado x

Guardas muros sem 

gradeamento 

superior

x -

Azulejos

Grelhagens x

Ampliação altura x

Ampliação 

profundidade

x

               Conjunto Urbano entre o Mercado Municipal e a Esc. Secundária João de Deus

Solução original Intervenção posterior



Processo de obras n.º Não foi identificado

Autor/data do projeto: Engº Manuel Almeida Carrapato / 1946

Requerente (proprietário/construtor): Bloco de Casas de Renda Económica da Mutualidade Popular de Faro 

Requerimento, memória descritiva e planta de localização

Sistema construtivo e materiais: 00

Conjunto Urbano entre o Mercado Municipal e a Esc. Secundária João de Deus

Edifício n.º 28

Morada: Rua General Humberto Delgado, nº 45                                                                            

Anterior toponímia: 

 Localização                                                                                2018                                                                    2011

Área do lote / área de implantação /área de construção:              000m2  /  000m2  /  000m2

Tipologia: Habitação plurifamiliar , com logradouro

N.º pisos: 3 pisos

Uso/pisos: Habitação



Plantas e alçados



Intervenções necessárias: 00

Requerente (proprietário/construtor): 00

Requerimento, memória descritiva e planta de localização

Plantas e alçados

Cortes

Estado de conservação: 00

Intervenções realizadas: 00

Autor/data do projeto: 00

Cortes

Processo de obras n.º 00



Nº 28

Material Côr Sem
Respeita 

original

Não 

respeita
Fotografia

Revestimento e 

acabamento

soco em lagetas 

de pedra 

calcaria 

bujardada  e  

restante 

paramento em 

reboco pintado

Porta de entrada caixilharia de 

madeira, vidro 

e gradeamento 

em ferro

vermelho x

Portão do muro ferro pintado vermelho x

Caixilharia madeira 

pintada

branco alumínio 

anodizado 

Proteção vãos desconhece-se persiana 

exterior 

em PVC

Guardas varandas ferro pintado x
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Solução original Intervenção posterior



Guardas muros sem 

gradeamento 

superior

x

Azulejos

Grelhagens x

Ampliação altura x

Ampliação 

profundidade

x



 Localização                                                                                2018                                                                       2011

Conjunto Urbano entre o Mercado Municipal e a Esc. Secundária João de Deus

Edifício n.º 29

Morada: Rua General Humberto Delgado, nº 47                                                                                                                                                                        

Anterior toponímia: 

Área do lote / área de implantação /área de construção:              000m2  /  000m2  /  000m2

Tipologia: Habilitação plurifamiliar, (2 prédios) e logradouro

N.º pisos: 4 pisos

Uso/pisos: habitação

Sistema construtivo e materiais: 00

Processo de obras n.º 575/1958

Autor/data do projeto: Joaquim Lopes Belchior, engº civil / 23-07-1958

Requerente (proprietário/construtor): António do Carmo Rolão Júnior

Requerimento, memória descritiva e planta de localização



Plantas e alçados

Cortes

Processo de obras n.º 575/1958

Autor/data do projeto: 3-02-1973

Requerente (proprietário/construtor): Luís Trindade Carlos / António Luís Bolas

Requerimento, memória descritiva e planta de localização



Plantas

Alçados e corte

Estado de conservação: 00

Intervenções realizadas: 00

Intervenções necessárias: 00



Nº 29

Material Cor Sem
Respeita 

original

Não 

respeita
Fotografia

Revestimento e 

acabamento

soco em lagetas 

de pedra 

calcaria 

bujardada  e  

restante 

paramento em 

reboco pintado

desconhece-

se

Porta de entrada caixilharia em 

ferro pintado

branco x

Portão do muro  ferro pintado branco x

Caixilharia madeira 

pintada

branco x

Proteção vãos desconhece-se portadas 

exteriores 

de 

aluminio e 

estore em 

PVC

Guardas varandas estrutura 

metálica, chapa 

de vidro 

opalino e 

corrimão em 

betão rebocado 

e pintado

x
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Guardas muros gradeamento 

metálico

x

Azulejos

Grelhagens moldes 

prefabricados 

de betão 

pintados

x

Ampliação altura x

Ampliação 

profundidade

x



Área do lote / área de implantação /área de construção:              000m2  /  000m2  /  000m2

Tipologia: Habitação plurifamiliar, (2 prédios) e logradouro

N.º pisos: 4 pisos

Uso/pisos: habitação

Sistema construtivo e materiais: 00

Processo de obras n.º 933/1958

Autor/data do projeto: Mário Lima, arqt. téc. engº civil / 19-11-1958

Requerente (proprietário/construtor): António Luís Bolas / Luís Trindade Carlos

Requerimento, memória descritiva e planta de localização

 Localização                                                                                2018                                                                       2011

Conjunto Urbano entre o Mercado Municipal e a Esc. Secundária João de Deus

Edifício n.º 30

Morada: Rua General Humberto Delgado, nº 49                                                                                                                                                                      

Anterior toponímia: 



Cortes

Estado de conservação: 00

Intervenções realizadas: 00

Intervenções necessárias: 00

Autor/data do projeto: 00

Requerente (proprietário/construtor): 00

Requerimento, memória descritiva e planta de localização

Plantas e alçados

Plantas e alçados

Planta e corte

Processo de obras n.º 00



Nº 30

Material Côr Sem
Respeita 

original

Não 

respeita
Fotografia

Revestimento e 

acabamento

soco em lagetas 

de pedra 

calcaria 

bujardada  e  

restante 

paramento em 

reboco pintado

desconhece-

se

Porta de entrada caixilharia em 

ferro pintado

branco x

Portão do muro  ferro pintado branco x

Caixilharia madeira 

pintada

branco x

Proteção vãos desconhece-se portadas 

exteriores 

de 

aluminio e 

estore em 

PVC

Guardas varandas estrutura 

metálica, chapa 

de vidro 

opalino e 

corrimão em 

betão rebocado 

x

Guardas muros gradeamento 

metálico

x

Azulejos
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Solução original Intervenção posterior



Grelhagens moldes 

prefabricados 

de betão 

pintados

x

Ampliação altura x

Ampliação 

profundidade

x



Sistema construtivo e materiais: 00

Conjunto Urbano entre o Mercado Municipal e a Esc. Secundária João de Deus

Edifício n.º 31

Morada: Rua General Humberto Delgado, nº 51                                                                                                                                                                                                         

Anterior toponímia: 

 Localização                                                                                2018                                                                       2011

Área do lote / área de implantação /área de construção:              000m2  /  000m2  /  000m2

Tipologia: Habitação plurifamiliar, (2 prédios) e logradouro

N.º pisos: 4 pisos

Uso/pisos: habitação

Plantas e alçados

Processo de obras n.º 959/1960

Autor/data do projeto: Fernando José Soares Mendonça, engº civil / 24-09-1960

Requerente (proprietário/construtor): João Viegas Alcaria Júnior / ?

Requerimento, memória descritiva e planta de localização



Cortes

Intervenções necessárias: 00

Processo de obras n.º 00

Autor/data do projeto: 00

Requerente (proprietário/construtor): 00

Requerimento, memória descritiva e planta de localização

Plantas e alçados

Cortes

Estado de conservação: 00

Intervenções realizadas: 00



Nº 31

Material Côr Sem
Respeita 

original
Não respeita Fotografia

Revestimento e 

acabamento

soco em lagetas 

de pedra 

calcaria 

bujardada  e  

restante 

paramento em 

reboco pintado

desconhece-

se

Porta de entrada caixilharia em 

ferro pintado

desconhece-

se

x

Portão do muro  ferro pintado branco x

Caixilharia madeira 

pintada

branco caixilharia em 

aluminio  e 

gradeamento

Proteção vãos desconhece-se estore em PVC

Guardas varandas estrutura 

metálica, chapa 

de vidro 

opalino e 

corrimão em 

betão rebocado 

branco x

Guardas muros gradeamento 

metálico

branco x

Azulejos
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Grelhagens moldes 

prefabricados 

de betão 

pintados

x

Ampliação altura x

Ampliação 

profundidade

x



Sistema construtivo e materiais: 00

Conjunto Urbano entre o Mercado Municipal e a Esc. Secundária João de Deus

Edifício n.º 32

Morada: Rua General Humberto Delgado, nº 53                                                                                                                                                                                                                                                

Anterior toponímia: 

 Localização                                                                                2018                                                                       2011

Área do lote / área de implantação /área de construção:              000m2  /  000m2  /  000m2

Tipologia: Habitação plurifamiliar, (2 prédios) e logradouro

N.º pisos: 4 pisos

Uso/pisos: habitação

Processo de obras n.º 959/1960

Autor/data do projeto: Fernando José Soares Mendonça, engº civil / 24-09-1960

Requerente (proprietário/construtor): João Viegas Alcaria Júnior / ?

Requerimento, memória descritiva e planta de localização

Plantas e alçados



Autor/data do projeto: 00

Cortes

Processo de obras n.º 00

Estado de conservação: 00

Intervenções realizadas: 00

Intervenções necessárias: 00

Requerente (proprietário/construtor): 00

Requerimento, memória descritiva e planta de localização

Plantas e alçados

Cortes



Nº 32

Material Côr Sem
Respeita 

original
Não respeita Fotografia

Revestimento e 

acabamento

soco em lagetas 

de pedra 

calcaria 

bujardada  e  

restante 

paramento em 

reboco pintado

desconhece-

se

Porta de entrada caixilharia em 

ferro pintado

desconhece-

se

Portão do muro  ferro pintado branco x

Caixilharia madeira 

pintada

branco caixilharia em 

aluminio  e 

gradeamento

Proteção vãos desconhece-se estore em PVC

Guardas varandas estrutura 

metálica, chapa 

de vidro 

opalino e 

corrimão em 

betão rebocado 

branco x

Guardas muros gradeamento 

metálico

branco x

Azulejos

               Conjunto Urbano entre o Mercado Municipal e a Esc. Secundária João de Deus

Solução original Intervenção posterior



Grelhagens moldes 

prefabricados 

de betão 

pintados

x

Ampliação altura x

Ampliação 

profundidade

x



Sistema construtivo e materiais: Edifício dissonante

Conjunto Urbano entre o Mercado Municipal e a Esc. Secundária João de Deus

Edifício n.º 33

Morada: Rua General Humberto Delgado, nº 55                                                                               

Anterior toponímia: 

 Localização                                                                                2018                                                                    2011

Área do lote / área de implantação /área de construção:              000m2  /  000m2  /  000m2

Tipologia: Habitação plurifamiliar, com logradouro

N.º pisos: 5 pisos

Uso/pisos: Habitação

Requerente (proprietário/construtor): 00

Processo de obras n.º Não foi localizado/identificado (O universo da pesquisa foi limitado até 1962)

Autor/data do projeto: Não foi localizado/identificado

Requerente (proprietário/construtor): 00

Requerimento, memória descritiva e planta de localização

Plantas e alçados

Cortes

Processo de obras n.º 00

Autor/data do projeto: 00

Estado de conservação: 00

Intervenções realizadas: 00

Intervenções necessárias: 00

Requerimento, memória descritiva e planta de localização

Plantas e alçados

Cortes



Nº 33

Material Côr Sem
Respeita 

original

Não 

respeita
Fotografia

Revestimento e 

acabamento

soco em peças 

cerâmicas   e  

restante 

paramento em 

reboco pintado

desconhece-

se

Porta de entrada desconhece-se desconhece-

se

caixilaria 

de 

aluminio 

anodizado

Portão do muro desconhece-se desconhece-

se

x

Caixilharia desconhece-se desconhece-

se

caixilharia 

em 

aluminio  

anodizado

Proteção vãos desconhece-se estore em 

PVC

Guardas varandas estrutura e 

corrimão 

metálico ( ferro 

ou aluminio)

cinza x

Guardas muros sem 

gradeamento 

metálico

x

Azulejos

               Conjunto Urbano entre o Mercado Municipal e a Esc. Secundária João de Deus

Solução original Intervenção posterior



Grelhagens moldes 

prefabricados 

de betão 

pintados

x

Ampliação altura x

Ampliação 

profundidade

marquise



Sistema construtivo e materiais: “Edifício representativo dos «valores regionais», utilizando-se materiais resultantes da demolição da 

anterior moradia do Dr. Cândido Guerreiro”, Edifício em Vias de Classificação

Conjunto Urbano entre o Mercado Municipal e a Esc. Secundária João de Deus

Edifício n.º 34

Morada: Rua General Humberto Delgado, nº 59                                                                                                                     

Anterior toponímia: 

 Localização                                                                                2018                                                                    2011

Área do lote / área de implantação /área de construção:              000m2  /  000m2  /  000m2

Tipologia: Habitação unifamiliar, com logradouro

N.º pisos: 1 piso

Uso/pisos: Habitação

Requerente (proprietário/construtor): 00

Processo de obras n.º Projecto Municipal

Autor/data do projeto: Jorge Ribeiro de Oliveira, arqtº / 1944-1947

Requerente (proprietário/construtor): Municipal

Requerimento, memória descritiva e planta de localização

Plantas e alçados

Cortes

Processo de obras n.º 00

Autor/data do projeto: 00

Estado de conservação: 00

Intervenções realizadas: 00

Intervenções necessárias: 00

Requerimento, memória descritiva e planta de localização

Plantas e alçados

Cortes



Nº 34

Material Côr Sem
Respeita 

original

Não 

respeita
Fotografia

Revestimento e 

acabamento

soco e lateral 

das janelas com 

forra em 

lagetas de 

pedra calcaria 

bujardada  e  

restante 

paramento em 

reboco pintado

branco x

Porta de entrada madeira desconhece-

se

Portão do muro ferro pintado

Caixilharia madeira 

pintada com 

divisoes 

pinázios

verde x

Proteção vãos desconhece-se x

Guardas varandas alvenaria de 

tijolo rebocado 

e pintado

x

Guardas muros sem 

gradeamento 

superior

x

Azulejos

Grelhagens

Ampliação altura x

Ampliação 

profundidade

x

               Conjunto Urbano entre o Mercado Municipal e a Esc. Secundária João de Deus

Solução original Intervenção posterior



Sistema construtivo e materiais: 00

Conjunto Urbano entre o Mercado Municipal e a Esc. Secundária João de Deus

Edifício n.º 35

Morada: Av. Dr. Júlio Filipe Almeida Carrapato, nº 119                                                                                                                    

Anterior toponímia: 

 Localização                                                                                2018                                                                    2011

Área do lote / área de implantação /área de construção:              000m2  /  000m2  /  000m2

Tipologia: Habitação plurifamiliar , com logradouro

N.º pisos: 2 pisos

Uso/pisos: Habitação

Requerente (proprietário/construtor): 00

Processo de obras n.º Não foi localizado/identificado

Autor/data do projeto: Não foi localizado/identificado

Requerente (proprietário/construtor): 00

Requerimento, memória descritiva e planta de localização

Plantas e alçados

Cortes

Processo de obras n.º 00

Autor/data do projeto: 00

Estado de conservação: 00

Intervenções realizadas: 00

Intervenções necessárias: 00

Requerimento, memória descritiva e planta de localização

Plantas e alçados

Cortes



Nº 35

Material Côr Sem
Respeita 

original

Não 

respeita
Fotografia

Revestimento e 

acabamento

soco eem 

lagetas de 

pedra calcaria 

bujardada  e  

restante 

paramento em 

reboco pintado 

com marcação 

de malha

desconhece-

se

x

Porta de entrada caixalharia de 

ferro pintado e 

vidro

verde x

Portão do muro ferro pintado verde x

Caixilharia madeira 

pintada

branco caixilharia 

de aluminio 

lacado

Proteção vãos desconhece-se portadas 

exterioresal

uminio 

lacado

Guardas varandas ferro pintado 

com corrimão 

em madeira

x

Guardas muros sem 

gradeamento 

superior

x

Azulejos

Grelhagens

Ampliação altura x

Ampliação 

profundidade

x

               Conjunto Urbano entre o Mercado Municipal e a Esc. Secundária João de Deus

Solução original Intervenção posterior



Estado de conservação: 00

Intervenções realizadas: Ampliação/Construção de arrecadação

Intervenções necessárias: 00

Requerimento, memória descritiva e planta de localização

Plantas e alçados

Cortes

Requerente (proprietário/construtor): ?

Processo de obras n.º 318/1951 

Autor/data do projeto: Humberto Rebelo Almeida Carrapato, engº civil /04-10-1951

Requerente (proprietário/construtor): Celestino Ventura Mascarenhas

Requerimento, memória descritiva e planta de localização

Plantas e alçados

Cortes

Processo de obras n.º 630/1955

Autor/data do projeto: ? / 04-11-1955

Sistema construtivo e materiais: 00

Conjunto Urbano entre o Mercado Municipal e a Esc. Secundária João de Deus

Edifício n.º 36

Morada: Rua General Humberto Delgado, nº 72 e nº 74                                                                                                                                                          

Anterior toponímia: 

 Localização                                                                                2018                                                                    2011

Área do lote / área de implantação /área de construção:              000m2  /  000m2  /  000m2

Tipologia: Habitação plurifamiliar, com logradouro

N.º pisos: 2 pisos

Uso/pisos: Habitação



Nº 36

Material Côr Sem
Respeita 

original

Não 

respeita
Fotografia

Revestimento e 

acabamento

soco eem 

lagetas de 

pedra calcaria 

bujardada  e  

restante 

paramento em 

reboco pintado 

desconhece-

se

x

Porta de entrada caixalharia de 

ferro pintado e 

vidro

verde x

Portão do muro ferro pintado desconhece-

se

x

Caixilharia madeira 

pintada

branco caixilharia 

de aluminio 

lacado

Proteção vãos sem protecção 

exterior

x

Guardas varandas ferro pintado 

com corrimão 

em madeira

x

               Conjunto Urbano entre o Mercado Municipal e a Esc. Secundária João de Deus

Solução original Intervenção posterior



Guardas muros sem 

gradeamento 

superior

x

Azulejos

Grelhagens

Ampliação altura x

Ampliação 

profundidade

x



Área do lote / área de implantação /área de construção:              000m2  /  000m2  /  000m2

Tipologia: Habitação plurifamiliar, com logradouro

N.º pisos: 2 pisos

Uso/pisos: habitação

Sistema construtivo e materiais: 00

Processo de obras n.º 75/1951

Autor/data do projeto: Humberto Rebelo Almeida Carrapato, engº civil / 01-06-1951

Requerente (proprietário/construtor): Amadeu Mendonça André

Requerimento, memória descritiva e planta de localização

 Localização                                                                                2018                                                                       2011

Conjunto Urbano entre o Mercado Municipal e a Esc. Secundária João de Deus

Edifício n.º 37

Morada: Rua General Humberto Delgado, nº 68 e nº 70                                                                                                                                                                     

Anterior toponímia: 



Plantas e alçados

Planta e corte



Cortes

Estado de conservação: 00

Intervenções realizadas: 00

Intervenções necessárias: 00

Autor/data do projeto: 00

Requerente (proprietário/construtor): 00

Requerimento, memória descritiva e planta de localização

Plantas e alçados

Processo de obras n.º 00



Nº 37

Material Côr Sem
Respeita 

original

Não 

respeita
Fotografia

Revestimento e 

acabamento

soco em lagetas 

de pedra 

calcaria 

bujardada  e  

restante 

paramento em 

desconhece-

se

x

Porta de entrada caixalharia de 

ferro pintado e 

vidro

cinzento x

Portão do muro ferro pintado desconhece-

se

x

Caixilharia madeira 

pintada

branco caixilharia 

de aluminio 

lacado

Proteção vãos sem protecção 

exterior

x

Guardas varandas ferro pintado 

com corrimão 

em madeira

cinzento x

Guardas muros sem 

gradeamento 

superior

x

Azulejos

               Conjunto Urbano entre o Mercado Municipal e a Esc. Secundária João de Deus

Solução original Intervenção posterior



Grelhagens

Ampliação altura x

Ampliação 

profundidade

x



 Localização                                                                                2018                                                                       2011

Conjunto Urbano entre o Mercado Municipal e a Esc. Secundária João de Deus

Edifício n.º 38

Morada: Rua General Humberto Delgado, nº 66                                                                                                                                                                                                           

Anterior toponímia: 

Área do lote / área de implantação /área de construção:              000m2  /  000m2  /  000m2

Tipologia: Habitação plurifamiliar, com logradouro

N.º pisos: 2 pisos

Uso/pisos: habitação

Sistema construtivo e materiais: 00

Processo de obras n.º 75/1951

Autor/data do projeto: Humberto Rebelo Almeida Carrapato, engº civil / 01-06-1951

Requerente (proprietário/construtor): Amadeu Mendonça André

Requerimento, memória descritiva e planta de localização



Plantas e alçados

Planta e corte



Requerimento, memória descritiva e planta de localização

Processo de obras n.º 00

Autor/data do projeto: 00

Requerente (proprietário/construtor): 00

Intervenções realizadas: 00

Intervenções necessárias: 00

Plantas e alçados

Cortes

Estado de conservação: 00



Nº 38

Material Côr Sem
Respeita 

original

Não 

respeita
Fotografia

Revestimento e 

acabamento

soco em lagetas 

de pedra 

calcaria 

bujardada  e  

restante 

paramento em 

reboco pintado 

desconhece-

se

x

Porta de entrada caixalharia de 

ferro pintado e 

vidro

verde x

Portão do muro ferro pintado desconhece-

se

x

Caixilharia madeira 

pintada

branco caixilharia 

de aluminio 

lacado

Proteção vãos sem protecção 

exterior

x

Guardas varandas ferro pintado 

com corrimão 

em madeira

desconhece-

se

x

Guardas muros sem 

gradeamento 

superior

x

Azulejos

               Conjunto Urbano entre o Mercado Municipal e a Esc. Secundária João de Deus

Solução original Intervenção posterior



Grelhagens

Ampliação altura x

Ampliação 

profundidade

x



 Localização                                                                                2018                                                                       2011

Conjunto Urbano entre o Mercado Municipal e a Esc. Secundária João de Deus

Edifício n.º 39

Morada: Rua General Humberto Delgado, nº 64                                                                                                                                                                                                                                          

Anterior toponímia: 

Área do lote / área de implantação /área de construção:              000m2  /  000m2  /  000m2

Tipologia: Habitação plurifamiliar, com logradouro

N.º pisos: 2 pisos

Uso/pisos: habitação

Sistema construtivo e materiais: 00

Processo de obras n.º 75/1951

Autor/data do projeto: Humberto Rebelo Almeida Carrapato, engº civil / 01-06-1951

Requerente (proprietário/construtor): Amadeu Mendonça André

Requerimento, memória descritiva e planta de localização



Plantas e alçados

Planta e corte



Requerimento, memória descritiva e planta de localização

Processo de obras n.º 00

Autor/data do projeto: 00

Requerente (proprietário/construtor): 00

Intervenções realizadas: 00

Intervenções necessárias: 00

Plantas e alçados

Cortes

Estado de conservação: 00



Nº 39

Material Côr Sem
Respeita 

original

Não 

respeita
Fotografia

Revestimento e 

acabamento

soco em lagetas 

de pedra 

calcaria 

bujardada  e  

restante 

paramento em 

reboco pintado 

desconhece-

se

x

Porta de entrada caixalharia de 

ferro pintado e 

vidro

desconhece-

se

x

Portão do muro ferro pintado desconhece-

se

x

Caixilharia madeira 

pintada

branco caixilharia 

de aluminio 

lacado

Proteção vãos sem protecção 

exterior

persiana 

exterior 

em PVC

Guardas varandas ferro pintado 

com corrimão 

em madeira

desconhece-

se

x

               Conjunto Urbano entre o Mercado Municipal e a Esc. Secundária João de Deus

Solução original Intervenção posterior



Guardas muros sem 

gradeamento 

superior

x

Azulejos

Grelhagens

Ampliação altura x

Ampliação 

profundidade

x



 Localização                                                                                2018                                                                       2011

Conjunto Urbano entre o Mercado Municipal e a Esc. Secundária João de Deus

Edifício n.º 40

Morada: Praceta Eng. Duarte Pacheco, nº 16                                                                                                                                                                                                                                                                               

Anterior toponímia: 

Área do lote / área de implantação /área de construção:              000m2  /  000m2  /  000m2

Tipologia: Habitação plurifamiliar, com logradouro

N.º pisos: 2 pisos

Uso/pisos: habitação

Sistema construtivo e materiais: 00

Processo de obras n.º 75/1951

Autor/data do projeto: Humberto Rebelo Almeida Carrapato, engº civil / 01-06-1951

Requerente (proprietário/construtor): Amadeu Mendonça André

Requerimento, memória descritiva e planta de localização



Plantas e alçados

Planta e corte



Requerimento, memória descritiva e planta de localização

Processo de obras n.º 00

Autor/data do projeto: 00

Requerente (proprietário/construtor): 00

Intervenções realizadas: 00

Intervenções necessárias: 00

Plantas e alçados

Cortes

Estado de conservação: 00



Nº 40

Material Côr Sem
Respeita 

original

Não 

respeita
Fotografia

Revestimento e 

acabamento

soco em lagetas 

de pedra 

calcaria 

bujardada  e  

restante 

paramento em 

reboco pintado 

desconhece-

se

cor no piso 

térreo 

distinta do 

piso 

superior

Porta de entrada caixalharia de 

ferro pintado e 

vidro

preto ou 

verde

x

Portão do muro

Caixilharia madeira 

pintada

branco caixilharia 

de aluminio 

lacado

Proteção vãos sem protecção 

exterior

persiana 

exterior 

em PVC

Guardas varandas ferro pintado 

com corrimão 

em madeira

desconhece-

se

x

Guardas muros

Azulejos

Grelhagens

Ampliação altura x

Ampliação 

profundidade

x

               Conjunto Urbano entre o Mercado Municipal e a Esc. Secundária João de Deus

Solução original Intervenção posterior



Sistema construtivo e materiais: 00

Conjunto Urbano entre o Mercado Municipal e a Esc. Secundária João de Deus

Edifício n.º 41

Morada: Praceta Eng. Duarte Pacheco, nº 15                                                                                                                            

Anterior toponímia: 

 Localização                                                                                2018                                                                    2011

Área do lote / área de implantação /área de construção:              000m2  /  000m2  /  000m2

Tipologia: Habitação plurifamiliar, com logradouro

N.º pisos: 3 pisos

Uso/pisos: Habitação

Requerente (proprietário/construtor): 00

Processo de obras n.º Não foi localizado/identificado, (universo de pesquisa foi limitado até 1962)

Autor/data do projeto: Não foi localizado/identificado

Requerente (proprietário/construtor): 00

Requerimento, memória descritiva e planta de localização

Plantas e alçados

Cortes

Processo de obras n.º 00

Autor/data do projeto: 00

Estado de conservação: 00

Intervenções realizadas: 00

Intervenções necessárias: 00

Requerimento, memória descritiva e planta de localização

Plantas e alçados

Cortes



Nº 41

Material Côr Sem
Respeita 

original

Não 

respeita
Fotografia

Revestimento e 

acabamento

soco em lagetas 

de pedra 

calcaria 

bujardada  e  

restante 

paramento em 

reboco pintado

desconhece-

se

Porta de entrada desconhece-se caixilharia 

em 

aluminio 

lacado a 

branco

Portão do muro desconhece-se x

Caixilharia portas em 

madeira de 

mogno e 

caixilharia de 

madeira

caixilharia 

de correr 

em 

alumínio 

lacado a 

branco

Proteção vãos reixas em 

madeira 

pintada e 

persianas

x

Guardas varandas estrutura 

metálica, chapa 

de vidro 

aramado 

corrimão em 

betão criando 

floreiras em 

rebocado e 

pintado

desconhece-

se

x

Guardas muros

Azulejos

               Conjunto Urbano entre o Mercado Municipal e a Esc. Secundária João de Deus

Solução original Intervenção posterior



Grelhagens moldes 

prefabricados 

de betão 

pintados

x

Ampliação altura x

Ampliação 

profundidade

x



Sistema construtivo e materiais: 00

Conjunto Urbano entre o Mercado Municipal e a Esc. Secundária João de Deus

Edifício n.º 42

Morada: Praceta Eng. Duarte Pacheco, nº 14                                                                                                                                                                      

Anterior toponímia: 

 Localização                                                                                2018                                                                       2011

Área do lote / área de implantação /área de construção:              000m2  /  000m2  /  000m2

Tipologia: Habitação plurifamiliar, com logradouro

N.º pisos: 2 pisos

Uso/pisos: habitação

Processo de obras n.º 416/1952 – 502/1952

Autor/data do projeto: Humberto Rebelo Almeida Carrapato, eng. civil / 05/09/1952 – 28/11/1952, Alteração da fachada

Requerente (proprietário/construtor): Manuel de Sousa Cantas / Veríssimo Gonçalves Júnior

Requerimento, memória descritiva e planta de localização



Cortes

Estado de conservação: 00

Intervenções realizadas: 00

Intervenções necessárias: 00

Autor/data do projeto: 00

Requerente (proprietário/construtor): 00

Requerimento, memória descritiva e planta de localização

Plantas e alçados

Plantas e alçados

Alçado e corte

Processo de obras n.º 00



Nº 42

Material Côr Sem
Respeita 

original

Não 

respeita
Fotografia

Revestimento e 

acabamento

soco em lagetas 

de pedra 

calcaria 

bujardada  e  

restante 

paramento em 

reboco pintado 

desconhece-

se

Porta de entrada caixalharia de 

madeira,  vidro 

e gradeamento

preto ou 

verde

x

Portão do muro

Caixilharia madeira 

pintada

branco caixilharia 

de aluminio 

lacado

Proteção vãos sem protecção 

exterior

x

Guardas varandas ferro pintado 

com corrimão 

em madeira

desconhece-

se

x

Guardas muros

Azulejos

Grelhagens

Ampliação altura x

Ampliação 

profundidade

x

               Conjunto Urbano entre o Mercado Municipal e a Esc. Secundária João de Deus

Solução original Intervenção posterior



Sistema construtivo e materiais: 00

Conjunto Urbano entre o Mercado Municipal e a Esc. Secundária João de Deus

Edifício n.º 43

Morada: Praceta Eng. Duarte Pacheco, nº 13                                                                                                                                                                                                          

Anterior toponímia: 

 Localização                                                                                2018                                                                       2011

Área do lote / área de implantação /área de construção:              000m2  /  000m2  /  000m2

Tipologia: Habitação plurifamiliar, com ogradouro

N.º pisos: 2 pisos

Uso/pisos: habitação

Processo de obras n.º 77/1954

Autor/data do projeto: Humberto Rebelo Almeida Carrapato, eng. civil / 11-03-1954

Requerente (proprietário/construtor): Cooperativa “O Problema da Habitação” (Sócio 3.712 – Amílcar Nepomuceno Aleixo Fazenda) - Luís 

Miguel do Nascimento Fazenda (Prop. Actual)

Requerimento, memória descritiva e planta de localização



Plantas e alçados

Alçado e corte

Intervenções necessárias: 00

Processo de obras n.º 00

Autor/data do projeto: 00

Requerente (proprietário/construtor): 00

Requerimento, memória descritiva e planta de localização

Plantas e alçados

Cortes

Estado de conservação: 00

Intervenções realizadas: 00



Nº 43

Material Côr Sem
Respeita 

original

Não 

respeita
Fotografia

Revestimento e 

acabamento

soco em lagetas 

de pedra 

calcaria 

bujardada  e  

restante 

paramento em 

reboco pintado 

desconhece-

se

Porta de entrada caixilharia de 

madeira e  

vidro

desconhece-

se

Portão do muro ferro pintado ferro com 

novo 

desenho

Caixilharia madeira 

pintada

branco caixilharia 

de 

aluminio 

lacado a 

branco 

Proteção vãos sem protecção 

exterior

portadas 

exteriores 

em 

aluminio 

lacado a 

verde

Guardas varandas ferro pintado 

com corrimão 

em madeira

desconhece-

se

x

Guardas muros

Azulejos

Grelhagens

Ampliação altura x

Ampliação 

profundidade

x

               Conjunto Urbano entre o Mercado Municipal e a Esc. Secundária João de Deus

Solução original Intervenção posterior



(Na memória descritiva faz referência à construção reconhecida na ficha nº 45)

Sistema construtivo e materiais: 00

Conjunto Urbano entre o Mercado Municipal e a Esc. Secundária João de Deus

Edifício n.º 44

Morada: Praceta Eng. Duarte Pacheco, nº 11 e nº 12                                                                                                                                                                                                                                                  

Anterior toponímia: 

 Localização                                                                                2018                                                                       2011

Área do lote / área de implantação /área de construção:              000m2  /  000m2  /  000m2

Tipologia: Habitação plurifamiliar, com  logradouro

N.º pisos: 2 pisos

Uso/pisos: habitação

Processo de obras n.º 347/1951

Autor/data do projeto: Vítor Manuel Pessanha Viegas, eng. civil / 14-09-1950

Requerente (proprietário/construtor): Augusto Emiliano da Costa

Requerimento, memória descritiva e planta de localização



Plantas e alçados

Alçado e corte

Processo de obras n.º 347/1951

Autor/data do projeto: Vítor Manuel Pessanha Viegas, eng. civil / 05-03-1951

Requerente (proprietário/construtor): Augusto Emiliano da Costa

Requerimento, memória descritiva e planta de localização

Plantas e alçados



Intervenções necessárias: 00

Cortes

Estado de conservação: 00

Intervenções realizadas: 00



Nº 44

Material Côr Sem
Respeita 

original

Não 

respeita
Fotografia

Revestimento e 

acabamento

soco em lagetas 

de pedra 

calcaria 

bujardada  e  

restante 

paramento em 

reboco pintado 

desconhece-

se

Porta de entrada caixilharia ferro 

e  vidro 

aramado / 

caixilharia de 

madeira, vidro 

e gradeamento

desconhece-

se

x

Portão do muro

Caixilharia madeira 

pintada

branco caixilharia 

de 

aluminio 

anodizado

-

Proteção vãos sem protecção 

exterior

persianas 

exteriores

e em PVC

Guardas varandas ferro pintado 

com corrimão 

em madeira

desconhece-

se

x

Guardas muros

               Conjunto Urbano entre o Mercado Municipal e a Esc. Secundária João de Deus

Solução original Intervenção posterior



Azulejos

Grelhagens

Ampliação altura x

Ampliação 

profundidade

x



Área do lote / área de implantação /área de construção:              000m2  /  000m2  /  000m2

Tipologia: Habitação plurifamiliar, com  logradouro

N.º pisos: 2 pisos

Uso/pisos: habitação

 Localização                                                                                2018                                                                       2011

Conjunto Urbano entre o Mercado Municipal e a Esc. Secundária João de Deus

Edifício n.º 45

Morada: Praceta Eng. Duarte Pacheco, nº 9 e nº 10                                                                                                                                                                  

Anterior toponímia: 

Estado de conservação: 00

Intervenções realizadas: 00

Intervenções necessárias: 00

Plantas e alçados

Cortes

Processo de obras n.º 00

Autor/data do projeto: 00

Requerente (proprietário/construtor): 00

Requerimento, memória descritiva e planta de localização

Plantas e alçados

Requerimento, memória descritiva e planta de localização

Sistema construtivo e materiais: 00

Processo de Obras nº Referenciado na memória descritiva do Processo de Obras nº 347/1951 de 14-09-1950 “, reconhecida na ficha nº 44, o 

projecto foi elaborado de acordo com o que já se encontra construída (no talhão anexo) para que, em construção geminada, se possa tirar 

maior partido da fachada. (…) Engº civil Vítor Manuel Pessanha Viegas”

Cortes

Autor/data do projeto: 00

Requerente (proprietário/construtor): 00



Nº 45

Material Côr Sem
Respeita 

original

Não 

respeita
Fotografia

Revestimento e 

acabamento

soco em lagetas 

de pedra 

calcaria 

bujardada  e  

restante 

paramento em 

reboco pintado 

desconhece-

se

Porta de entrada caixilharia de 

madeira, vidro 

e gradeamento

desconhece-

se

x

Portão do muro

Caixilharia madeira 

pintada

branco caixilharia 

de correr 

em 

aluminio 

lacado

Proteção vãos sem protecção 

exterior

x

Guardas varandas ferro pintado 

com corrimão 

em madeira

desconhece-

se

x

Guardas muros

Azulejos

Grelhagens

Ampliação altura x

Ampliação 

profundidade

x

               Conjunto Urbano entre o Mercado Municipal e a Esc. Secundária João de Deus

Solução original Intervenção posterior



 Localização                                                                                2018                                                                       2011

Conjunto Urbano entre o Mercado Municipal e a Esc. Secundária João de Deus

Edifício n.º 46

Morada: Praceta Eng. Duarte Pacheco, nº 7 e nº 8                                                                                                                                                                     

Anterior toponímia: 

Área do lote / área de implantação /área de construção:              000m2  /  000m2  /  000m2

Tipologia: Habitação plurifamiliar, com  logradouro

N.º pisos: 2 pisos

Uso/pisos: habitação

Sistema construtivo e materiais: 00

Processo de obras n.º 91/1957

Autor/data do projeto: Joaquim Lopes Belchior, eng. civil / 07-02-1957

Requerente (proprietário/construtor): Eduardo Pinto Contreiras

Requerimentos

Plantas e alçados



Cortes

Estado de conservação: 00

Intervenções realizadas: 00

Intervenções necessárias: 00

Planta e corte

Processo de obras n.º 00

Autor/data do projeto: 00

Requerente (proprietário/construtor): 00

Requerimento, memória descritiva e planta de localização

Plantas e alçados



Nº 46

Material Côr Sem
Respeita 

original

Não 

respeita
Fotografia

Revestimento e 

acabamento

soco em lagetas 

de pedra 

calcaria 

bujardada  e  

restante 

paramento em 

reboco pintado 

desconhece-

se

Porta de entrada caixilharia de 

madeira, vidro 

e gradeamento

desconhece-

se

x

Portão do muro

Caixilharia madeira 

pintada

branco caixilharia 

de correr 

em 

aluminio 

lacado

Proteção vãos sem protecção 

exterior

x

Guardas varandas ferro pintado 

com corrimão 

em madeira

desconhece-

se

x

Guardas muros

Azulejos

Grelhagens

Ampliação altura x

Ampliação 

profundidade

x

               Conjunto Urbano entre o Mercado Municipal e a Esc. Secundária João de Deus

Solução original Intervenção posterior



 Localização                                                                                2018                                                                       2011

Conjunto Urbano entre o Mercado Municipal e a Esc. Secundária João de Deus

Edifício n.º 47

Morada: Praceta Eng. Duarte Pacheco, nº 4, nº 5 e nº 6                                                                                                                                                                                                         

Anterior toponímia: 

Área do lote / área de implantação /área de construção:              000m2  /  000m2  /  000m2

Tipologia: Habitação plurifamiliar, com  logradouro

N.º pisos: 2 pisos

Uso/pisos: habitação

Sistema construtivo e materiais: 00

Processo de obras n.º 91/1957

Autor/data do projeto: Joaquim Lopes Belchior, eng. civil / 07-02-1957

Requerente (proprietário/construtor): Eduardo Pinto Contreiras

Requerimentos

Plantas e alçados



Cortes

Estado de conservação: 00

Intervenções realizadas: 00

Intervenções necessárias: 00

Planta e corte

Processo de obras n.º 00

Autor/data do projeto: 00

Requerente (proprietário/construtor): 00

Requerimento, memória descritiva e planta de localização

Plantas e alçados



Nº 47

Material Côr Sem
Respeita 

original

Não 

respeita
Fotografia

Revestimento e 

acabamento

soco em lagetas 

de pedra 

calcaria 

bujardada  e  

restante 

paramento em 

reboco pintado 

desconhece-

se

Porta de entrada caixilharia de 

madeira, vidro 

e gradeamento

desconhece-

se

x

Portão do muro caixilharia de 

ferro e vidro

chapa 

metálica 

pintada a 

verde

Caixilharia madeira 

pintada

branco x -

Proteção vãos desconhece-se portada 

exterior de 

aluminio 

lacado a 

verde

Guardas varandas estrutura 

metálica, chapa 

de vidro 

opalino e 

corrimão em 

betão rebocado 

e pintado

x

Guardas muros

Azulejos

Grelhagens

Ampliação altura x

Ampliação 

profundidade

x

               Conjunto Urbano entre o Mercado Municipal e a Esc. Secundária João de Deus

Solução original Intervenção posterior



Sistema construtivo e materiais: 00

Conjunto Urbano entre o Mercado Municipal e a Esc. Secundária João de Deus

Edifício n.º 48

Morada: Praceta Eng. Duarte Pacheco, nº 2 e nº 3                                                                     

Anterior toponímia: 

 Localização                                                                                2018                                                                    2011

Área do lote / área de implantação /área de construção:              000m2  /  000m2  /  000m2

Tipologia: Edifício com ocupação terciária/Equipamento social e logradouro

N.º pisos: 3 pisos

Uso/pisos: Habitação

Requerente (proprietário/construtor): 00

Processo de obras n.º Não foi localizado/identificado - O universo da pesquisa foi limitado até 1962

Autor/data do projeto: Não foi localizado/identificado

Requerente (proprietário/construtor): 00

Requerimento, memória descritiva e planta de localização

Plantas e alçados

Cortes

Processo de obras n.º 00

Autor/data do projeto: 00

Estado de conservação: 00

Intervenções realizadas: 00

Intervenções necessárias: 00

Requerimento, memória descritiva e planta de localização

Plantas e alçados

Cortes



Nº 48

Material Côr Sem
Respeita 

original
Não respeita Fotografia

Revestimento e 

acabamento

soco em lagetas 

de pedra 

calcaria 

bujardada  e  

restante 

paramento em 

reboco pintado 

desconhece-

se

Porta de entrada caixilharia de 

ferro pintado e 

vidro

branco caixilharia de 

aluminio 

lacado e vidro

Portão do muro caixilharia de 

ferro pintado

x

Caixilharia madeira 

pintada

branco x

Proteção vãos desconhece-se grelhas 

Guardas varandas estrutura 

metálica, chapa 

de vidro 

opalino e 

corrimão em 

betão rebocado 

e pintado

x

Guardas muros

Azulejos

Grelhagens moldes 

prefabricados 

de betão 

pintados

x

Ampliação altura x

Ampliação 

profundidade

x

               Conjunto Urbano entre o Mercado Municipal e a Esc. Secundária João de Deus

Solução original Intervenção posterior



Área do lote / área de implantação /área de construção:              000m2  /  000m2  /  000m2

Tipologia: Habitação plurifamiliar, com  logradouro

N.º pisos: 2 pisos

Uso/pisos: habitação

Sistema construtivo e materiais: 00

Processo de obras n.º 425/1950

Autor/data do projeto: Humberto Rebelo Almeida Carrapato, engº civil / 26-12-1950

Requerente (proprietário/construtor): Amadeu Mendonça André

Requerimento, memória descritiva e planta de localização

 Localização                                                                                2018                                                                       2011

Conjunto Urbano entre o Mercado Municipal e a Esc. Secundária João de Deus

Edifício n.º 49

Morada: Praceta Eng. Duarte Pacheco, nº 1                                                                                    

Anterior toponímia: 



Plantas e alçados

Cortes



Cortes

Estado de conservação: 00

Intervenções realizadas: 00

Intervenções necessárias: 00

Autor/data do projeto: Humberto Rebelo Almeida Carrapato, engº civil / 1-06-1951

Requerente (proprietário/construtor): Amadeu Mendonça André

Requerimento, memória descritiva e planta de localização

Plantas e alçados

Processo de obras n.º 425/1950



Nº 49

Material Côr Sem
Respeita 

original
Não respeita Fotografia

Revestimento e 

acabamento

soco em lagetas 

de pedra 

calcaria 

bujardada  e  

restante 

paramento em 

reboco pintado 

desconhece-

se

contorno  de 

moldura em 

azul

Porta de entrada caixilharia de 

ferro e vidro

desconhece-

se

x

Portão do muro

Caixilharia madeira 

pintada

branco caixilharia de 

alumínio 

lacado a 

branco

Proteção vãos desconhece-se

Guardas varandas ferro pintado x

Guardas muros

Azulejos

Grelhagens

Ampliação altura x

Ampliação 

profundidade

x

               Conjunto Urbano entre o Mercado Municipal e a Esc. Secundária João de Deus

Solução original Intervenção posterior



17/01/1977- Constituição Regime propriedade horizontal (herdeiros de Rosa Almeida)

Processo de obras n.º 425/1950

Autor/data do projeto: Humberto Rebelo Almeida Carrapato, engº civil / 26-12-1950

Requerente (proprietário/construtor): Amadeu Mendonça André

Requerimento, memória descritiva e planta de localização

Sistema construtivo e materiais: 00

Conjunto Urbano entre o Mercado Municipal e a Esc. Secundária João de Deus

Edifício n.º 50

Morada: Rua General Humberto Delgado, nº 62                                                                                                                       

Anterior toponímia: 

 Localização                                                                                2018                                                                       2011

Área do lote / área de implantação /área de construção:              000m2  /  000m2  /  000m2

Tipologia: Habitação plurifamiliar,com  logradouro

N.º pisos: 2 pisos + 1

Uso/pisos: habitação



Plantas e alçados

Cortes



Intervenções necessárias: 00

Processo de obras n.º 425/1950

Autor/data do projeto: Humberto Rebelo Almeida Carrapato, engº civil / 1-06-1951

Requerente (proprietário/construtor): Amadeu Mendonça André

Requerimento, memória descritiva e planta de localização

Plantas e alçados

Cortes

Estado de conservação: 00

Intervenções realizadas: 00



Nº 50

Material Côr Sem
Respeita 

original
Não respeita Fotografia

Revestimento e 

acabamento

soco em lagetas 

de pedra 

calcaria 

bujardada  e  

restante 

paramento em 

reboco pintado 

desconhece-

se

pintura azul e 

controno de 

molduras a 

branco

Porta de entrada caixilharia de 

ferro e vidro

desconhece-

se

x

Portão do muro

Caixilharia madeira 

pintada

branco caixilharia de 

alumínio 

lacado a 

branco

Proteção vãos portadas 

interiores

x

Guardas varandas ferro pintado x

Guardas muros x

Azulejos

Grelhagens

Ampliação altura x

Ampliação 

profundidade

x

               Conjunto Urbano entre o Mercado Municipal e a Esc. Secundária João de Deus

Solução original Intervenção posterior



*Alterações (alçado posterior)

Processo de obras n.º 425/1950 – 871/57*

Autor/data do projeto: Humberto Rebelo Almeida Carrapato, engº civil / 26-12-1950 – 16/10/1957*

Requerente (proprietário/construtor): Amadeu Mendonça André – António de Sousa Pencarinha*

Requerimento, memória descritiva e planta de localização

Sistema construtivo e materiais: 00

Conjunto Urbano entre o Mercado Municipal e a Esc. Secundária João de Deus

Edifício n.º 51

Morada: Rua General Humberto Delgado, nº 60                                                                                                                                                          

Anterior toponímia: 

 Localização                                                                                2018                                                                       2011

Área do lote / área de implantação /área de construção:              000m2  /  000m2  /  000m2

Tipologia: Habitação plurifamiliar, com  logradouro

N.º pisos: 2 pisos

Uso/pisos: habitação



Plantas e alçados

Cortes



Intervenções necessárias: 00

Processo de obras n.º 425/1950

Autor/data do projeto: Humberto Rebelo Almeida Carrapato, engº civil / 1-06-1951

Requerente (proprietário/construtor): Amadeu Mendonça André

Requerimento, memória descritiva e planta de localização

Plantas e alçados

Cortes

Estado de conservação: 00

Intervenções realizadas: 00



Nº 51

Material Côr Sem
Respeita 

original
Não respeita Fotografia

Revestimento e 

acabamento

soco em lagetas 

de pedra 

calcaria 

bujardada  e  

restante 

paramento em 

reboco pintado 

desconhece-

se

x

Porta de entrada caixilharia de 

ferro pintado e 

vidro

desconhece-

se

x

Portão do muro ferro pintado x

Caixilharia madeira 

pintada

branco desconhece-

se

Proteção vãos desconhece-se portada 

exterior de 

aluminio 

lacado a 

branco

Guardas varandas ferro pintado x

Guardas muros x

Azulejos

Grelhagens

Ampliação altura x

Ampliação 

profundidade

x

               Conjunto Urbano entre o Mercado Municipal e a Esc. Secundária João de Deus

Solução original Intervenção posterior



*Alterações (alçado posterior)

Processo de obras n.º 425/1950

Autor/data do projeto: Humberto Rebelo Almeida Carrapato, engº civil / 26-12-1950

Requerente (proprietário/construtor): Amadeu Mendonça André

Requerimento, memória descritiva e planta de localização

Sistema construtivo e materiais: 00

Conjunto Urbano entre o Mercado Municipal e a Esc. Secundária João de Deus

Edifício n.º 52

Morada: Rua General Humberto Delgado, nº 56 e nº 58                                                                                                                                                                                                 

Anterior toponímia: 

 Localização                                                                                2018                                                                       2011

Área do lote / área de implantação /área de construção:              000m2  /  000m2  /  000m2

Tipologia: Habitação plurifamiliar, com  logradouro

N.º pisos: 2 pisos

Uso/pisos: habitação



Plantas e alçados

Cortes



Intervenções necessárias: 00

Processo de obras n.º 425/1950

Autor/data do projeto: Humberto Rebelo Almeida Carrapato, engº civil / 1-06-1951

Requerente (proprietário/construtor): Amadeu Mendonça André

Requerimento, memória descritiva e planta de localização

Plantas e alçados

Cortes

Estado de conservação: 00

Intervenções realizadas: 00



Nº 52

Material Côr Sem
Respeita 

original
Não respeita Fotografia

Revestimento e 

acabamento

soco em lagetas 

de pedra 

calcaria 

bujardada  e  

restante 

paramento em 

reboco pintado 

desconhece-

se

x

Porta de entrada caixilharia de 

ferro pintado e 

vidro

desconhece-

se

x

Portão do muro ferro pintado introdução de 

novo desenho

Caixilharia madeira 

pintada

branco x

Proteção vãos desconhece-se persiana 

exterior em 

PVC

Guardas varandas ferro pintado x
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Solução original Intervenção posterior



Guardas muros x

Azulejos

Grelhagens

Ampliação altura x

Ampliação 

profundidade

x



Área do lote / área de implantação /área de construção:              000m2  /  000m2  /  000m2

Tipologia: Habitação unifamiliar, com  logradouro

N.º pisos: 2 pisos

Uso/pisos: habitação

Sistema construtivo e materiais: 00

Processo de obras n.º 34/1949

Autor/data do projeto: Jorge Ribeiro de Oliveira, arqtº / 02-03-1949 

Requerente (proprietário/construtor): Pedro Raimundo Martins Magalhães

Requerimento, memória descritiva e planta de localização

 Localização                                                                                2018                                                                       2011

Conjunto Urbano entre o Mercado Municipal e a Esc. Secundária João de Deus

Edifício n.º 53

Morada: Rua General Humberto Delgado, nº 54                                                                                                                         

Anterior toponímia: 



*Construção/ampliação de anexo para instalação da Chancelaria do Consulado de Espanha

Processo de obras n.º 336/1951*

Autor/data do projeto: Jorge Ribeiro de Oliveira, arqtº / 23-10-1951

Requerente (proprietário/construtor): Pedro Raimundo Martins Magalhães

Requerimento, memória descritiva e planta de localização

Plantas e alçados

Alçado e cortes



Intervenções necessárias: 00

Plantas e alçados

Cortes

Estado de conservação: 00

Intervenções realizadas: 00



Nº 53

Material Côr Sem
Respeita 

original
Não respeita Fotografia

Revestimento e 

acabamento

soco em lagetas 

de pedra 

calcaria 

bujardada  e  

restante 

paramento em 

reboco pintado 

desconhece-

se

x

Porta de entrada caixilharia de 

madeira

desconhece-

se

Portão do muro ferro pintado introdução de 

novo desenho

Caixilharia madeira 

pintada

branco x

Proteção vãos desconhece-se portada 

exterior de 

aluminio 

lacado 

Guardas varandas ferro pintado 

com corrimão 

em madeira

x

Guardas muros colocação de 

gradeamento 

em ferro 

pintado

Azulejos azulajo padrão 

no lambrim

x
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Grelhagens moldes de 

betão em 

platibanda

x

Ampliação altura x

Ampliação 

profundidade

x



Estado de conservação: 00

Intervenções realizadas: 00

Intervenções necessárias: 00

Requerimento, memória descritiva e planta de localização

Plantas e alçados

Cortes

Requerente (proprietário/construtor): 00

Processo de obras n.º Não foi localizado/identificado

Autor/data do projeto: Não foi localizado/identificado

Requerente (proprietário/construtor): 00

Requerimento, memória descritiva e planta de localização

Plantas e alçados

Cortes

Processo de obras n.º 00

Autor/data do projeto: 00

Sistema construtivo e materiais: 00

Conjunto Urbano entre o Mercado Municipal e a Esc. Secundária João de Deus

Edifício n.º 54

Morada: Rua General Humberto Delgado, nº 50 e nº 52                                                                             

Anterior toponímia: 

 Localização                                                                                2018                                                                    2011

Área do lote / área de implantação /área de construção:              000m2  /  000m2  /  000m2

Tipologia: Habitação plurifamiliar, com  logradouro

N.º pisos: 2 pisos

Uso/pisos: Habitação



Nº 54

Material Côr Sem
Respeita 

original
Não respeita Fotografia

Revestimento e 

acabamento

soco em lagetas 

de pedra 

calcaria 

bujardada  e  

restante 

paramento em 

reboco pintado 

desconhece-

se

x

Porta de entrada caixilharia de 

madeira

desconhece-

se

x

Portão do muro ferro pintado introdução de 

novo desenho

Caixilharia madeira 

pintada

branco x

Proteção vãos portada 

exterior de 

madeira

x

Guardas varandas ferro pintado 

com corrimão 

em madeira

x

Guardas muros x

               Conjunto Urbano entre o Mercado Municipal e a Esc. Secundária João de Deus

Solução original Intervenção posterior



Azulejos

Grelhagens

Ampliação altura x

Ampliação 

profundidade

x



Estado de conservação: 00

Intervenções realizadas: 00

Intervenções necessárias: 00

Requerimento, memória descritiva e planta de localização

Plantas e alçados

Cortes

Requerente (proprietário/construtor): 00

Processo de obras n.º Não foi localizado/identificado

Autor/data do projeto: Não foi localizado/identificado

Requerente (proprietário/construtor): 00

Requerimento, memória descritiva e planta de localização

Plantas e alçados

Cortes

Processo de obras n.º 00

Autor/data do projeto: 00

Sistema construtivo e materiais: 00

Conjunto Urbano entre o Mercado Municipal e a Esc. Secundária João de Deus

Edifício n.º 55

Morada: Rua General Humberto Delgado, nº 48 e Rua Ataíde de Oliveira, nº 69D                                                                                                            

Anterior toponímia: 

 Localização                                                                                2018                                                                    2011

Área do lote / área de implantação /área de construção:              000m2  /  000m2  /  000m2

Tipologia: Habitação plurifamiliar, com  logradouro

N.º pisos: 2 pisos

Uso/pisos: Habitação



Nº 55

Material Côr Sem
Respeita 

original
Não respeita Fotografia

Revestimento e 

acabamento

soco em lagetas 

de pedra 

calcaria 

bujardada  e  

restante 

paramento em 

reboco pintado 

desconhece-

se

x

Porta de entrada caixilharia de 

madeira

desconhece-

se

porta de 

madeira com 

novo desenho

Portão do muro ferro pintado introdução de 

novo desenho

Caixilharia madeira 

pintada

branco x

Proteção vãos persiana 

exterior de 

madeira

verde x

Guardas varandas grelha em 

mode s 

prefabricados

x

Guardas muros x

Azulejos

               Conjunto Urbano entre o Mercado Municipal e a Esc. Secundária João de Deus

Solução original Intervenção posterior



Grelhagens moldes 

prefabricados 

de betão 

pintados

x

Ampliação altura x

Ampliação 

profundidade

x



Área do lote / área de implantação /área de construção:              000m2  /  000m2  /  000m2

Tipologia: Habitação plurifamiliar, com  logradouro

N.º pisos: 1 piso

Uso/pisos: habitação

Sistema construtivo e materiais: 00

Processo de obras n.º 67/1946

Autor/data do projeto: António Dias Pires Teixeira, arqt. téc. engº civil / 03-06-1946

Requerente (proprietário/construtor): António da Silva Guerreiro

Requerimento, memória descritiva e planta de localização

 Localização                                                                                2018                                                                       2011

Conjunto Urbano entre o Mercado Municipal e a Esc. Secundária João de Deus

Edifício n.º 56

Morada: Rua General Humberto Delgado, nº 44 e nº 46                                                                                                                                                                     

Anterior toponímia: 



Estado de conservação: 00

Intervenções realizadas: 00

Intervenções necessárias: 00

Autor/data do projeto: 00

Requerente (proprietário/construtor): 00

Requerimento, memória descritiva e planta de localização

Cortes

Plantas e alçados

Plantas e alçados

Planta e corte

Processo de obras n.º 00



Nº 56

Material Côr Sem
Respeita 

original
Não respeita Fotografia

Revestimento e 

acabamento

soco em lagetas 

de pedra 

calcaria 

bujardada  e  

restante 

paramento em 

reboco pintado 

desconhece-

se

x

Porta de entrada caixilharia de 

madeira

desconhece-

se

x

Portão do muro ferro pintado x

Caixilharia madeira 

pintada

branco x

Proteção vãos portada interior 

em madeira

x

Guardas varandas

Guardas muros x

Azulejos azulejo em 

lambrim

x
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Solução original Intervenção posterior



Grelhagens moldes 

prefabricados 

de betão 

pintados

x

Ampliação altura x

Ampliação 

profundidade

x



Área do lote / área de implantação /área de construção:              000m2  /  000m2  /  000m2

Tipologia: Habitação unifamiliar, com  logradouro

N.º pisos: 1 piso

Uso/pisos: habitação

Sistema construtivo e materiais: 00

Processo de obras n.º 68/1946 

Autor/data do projeto: António Dias Pires Teixeira, argt. téc. engº civil / Junho 1946 

Requerente (proprietário/construtor): João Henrique Vieira Branco

Requerimento, memória descritiva e planta de localização

 Localização                                                                                2018                                                                       2011

Conjunto Urbano entre o Mercado Municipal e a Esc. Secundária João de Deus

Edifício n.º 57

Morada: Rua General Humberto Delgado, nº 40 e nº 42                                                                                                                                                           

Anterior toponímia: 



Alterações

Processo de obras n.º 134/1953

Autor/data do projeto: António Dias Pires Teixeira, argt. téc. engº civil /12-05-1953

Requerente (proprietário/construtor): João Henrique Vieira Branco

Requerimento, memória descritiva e planta de localização

Plantas e alçados

Alçado e cortes



Plantas e alçados

Cortes

Estado de conservação: 00

Intervenções realizadas: 00

Intervenções necessárias: 00



Nº 57

Material Côr Sem
Respeita 

original
Não respeita Fotografia

Revestimento e 

acabamento

soco em lagetas 

de pedra 

calcaria 

bujardada  e  

restante 

paramento em 

reboco pintado 

desconhece-

se

x

Porta de entrada caixilharia de 

madeira

desconhece-

se

x

Portão do muro ferro pintado x

Caixilharia madeira 

pintada

branco x

Proteção vãos portada interior 

em madeira

gradeamento 

exterior

Guardas varandas

Guardas muros x

Azulejos
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Solução original Intervenção posterior



Grelhagens

Ampliação altura x

Ampliação 

profundidade

x



Sistema construtivo e materiais: 00

Conjunto Urbano entre o Mercado Municipal e a Esc. Secundária João de Deus

Edifício n.º 58

Morada: Rua Reitor Teixeira Guedes, nº 26 e nº 28                                                                              

Anterior toponímia: 

 Localização                                                                                2018                                                                    2011

                                                                                                                                                                                                                                                         não referenciado no processo de classificação

Área do lote / área de implantação /área de construção:              000m2  /  000m2  /  000m2

Tipologia: Habitação unifamiliar, com  logradouro

N.º pisos: 2 pisos

Uso/pisos: Habitação

Requerente (proprietário/construtor): 00

Processo de obras n.º 00

Autor/data do projeto: 00

Requerente (proprietário/construtor): 00

Requerimento, memória descritiva e planta de localização

Plantas e alçados

Cortes

Processo de obras n.º 00

Autor/data do projeto: 00

Estado de conservação: 00

Intervenções realizadas: 00

Intervenções necessárias: 00

Requerimento, memória descritiva e planta de localização

Plantas e alçados

Cortes



Nº 58

Material Côr Sem
Respeita 

original
Não respeita Fotografia

Revestimento e 

acabamento

soco em lagetas 

de pedra 

calcaria 

bujardada  e  

restante 

paramento em 

reboco pintado 

desconhece-

se

x

Porta de entrada caixilharia de 

madeira

desconhece-

se

alteração do 

desenho

Portão do muro ferro pintado alteração do 

desenho do 

portão de 

garagem

Caixilharia madeira 

pintada

branco caixilharia de 

aluminio 

lacado a 

branco

Proteção vãos desconhece-se persiana 

exterior de 

PVC

Guardas varandas ferro pintado 

com corrimão 

em madeira

x

Guardas muros moldes 

prefabricados 

de betão 

pintados

x

Azulejos

               Conjunto Urbano entre o Mercado Municipal e a Esc. Secundária João de Deus

Solução original Intervenção posterior



Grelhagens

Ampliação altura x

Ampliação 

profundidade

x



Sistema construtivo e materiais: 00

Conjunto Urbano entre o Mercado Municipal e a Esc. Secundária João de Deus

Edifício n.º 59

Morada: Rua General Humberto Delgado, nº 36                                                                            

Anterior toponímia: 

 Localização                                                                                2018                                                                    2011

Área do lote / área de implantação /área de construção:              000m2  /  000m2  /  000m2

Tipologia: Habitação unifamiliar, com  logradouro

N.º pisos: 2 pisos

Uso/pisos: Habitação

Requerente (proprietário/construtor): 00

Processo de obras n.º Não foi localizado/identificado

Autor/data do projeto: Não foi localizado/identificado

Requerente (proprietário/construtor): 00

Requerimento, memória descritiva e planta de localização

Plantas e alçados

Cortes

Processo de obras n.º 00

Autor/data do projeto: 00

Estado de conservação: 00

Intervenções realizadas: 00

Intervenções necessárias: 00

Requerimento, memória descritiva e planta de localização

Plantas e alçados

Cortes



Nº 59

Material Côr Sem
Respeita 

original
Não respeita Fotografia

Revestimento e 

acabamento

reboco pintado x

Porta de entrada caixilharia de 

madeira

Portão do muro madeira 

envernizada

x

Caixilharia aluminio lacado 

a branco 

branco x

Proteção vãos portadas 

exteriores em 

aluminio

Guardas varandas ferro pintado x

               Conjunto Urbano entre o Mercado Municipal e a Esc. Secundária João de Deus

Solução original Intervenção posterior



Guardas muros gradeamento 

em ferro 

pintado

x

Azulejos

Grelhagens

Ampliação altura x

Ampliação 

profundidade

x



Sistema construtivo e materiais: 00

Conjunto Urbano entre o Mercado Municipal e a Esc. Secundária João de Deus

Edifício n.º 60

Morada: Rua General Humberto Delgado, nº 34                                                                                                                 

Anterior toponímia: 

 Localização                                                                                2018                                                                    2011

Área do lote / área de implantação /área de construção:              000m2  /  000m2  /  000m2

Tipologia: Habitação unifamiliar, com  logradouro

N.º pisos: 2 pisos

Uso/pisos: Habitação

Requerente (proprietário/construtor): 00

Processo de obras n.º Não foi localizado/identificado

Autor/data do projeto: Não foi localizado/identificado

Requerente (proprietário/construtor): 00

Requerimento, memória descritiva e planta de localização

Plantas e alçados

Cortes

Processo de obras n.º 00

Autor/data do projeto: 00

Estado de conservação: 00

Intervenções realizadas: 00

Intervenções necessárias: 00

Requerimento, memória descritiva e planta de localização

Plantas e alçados

Cortes



Nº 60

Material Côr Sem
Respeita 

original
Não respeita Fotografia

Revestimento e 

acabamento

reboco pintado x

Porta de entrada caixilharia de 

madeira

Portão do muro madeira 

envernizada

x

Caixilharia aluminio 

anodizado

castanho x

Proteção vãos

Guardas varandas

Guardas muros gradeamento 

em madeira

x

Azulejos

Grelhagens

Ampliação altura x

Ampliação 

profundidade

x

               Conjunto Urbano entre o Mercado Municipal e a Esc. Secundária João de Deus

Solução original Intervenção posterior



Sistema construtivo e materiais: 00

Conjunto Urbano entre o Mercado Municipal e a Esc. Secundária João de Deus

Edifício n.º 61

Morada: Rua General Humberto Delgado, nº 32                                                                                                                                                     

Anterior toponímia: 

 Localização                                                                                2018                                                                    2011

Área do lote / área de implantação /área de construção:              000m2  /  000m2  /  000m2

Tipologia: Habitação unifamiliar, com  logradouro

N.º pisos: 2 pisos

Uso/pisos: Habitação

Requerente (proprietário/construtor): 00

Processo de obras n.º Não foi localizado/identificado

Autor/data do projeto: Não foi localizado/identificado

Requerente (proprietário/construtor): 00

Requerimento, memória descritiva e planta de localização

Plantas e alçados

Cortes

Processo de obras n.º 00

Autor/data do projeto: 00

Estado de conservação: 00

Intervenções realizadas: 00

Intervenções necessárias: 00

Requerimento, memória descritiva e planta de localização

Plantas e alçados

Cortes



Nº 61

Material Côr Sem
Respeita 

original
Não respeita Fotografia

Revestimento e 

acabamento

reboco pintado x

Porta de entrada caixilharia de 

madeira 

envernizada

Portão do muro madeira 

pintada

x

Caixilharia aluminio 

anodizado

castanho x

Proteção vãos sem protecção

Guardas varandas ferro pintado

Guardas muros gradeamento 

em madeira

colocação de 

rede industrial

Azulejos

Grelhagens

Ampliação altura x

Ampliação 

profundidade

x

               Conjunto Urbano entre o Mercado Municipal e a Esc. Secundária João de Deus

Solução original Intervenção posterior



Área do lote / área de implantação /área de construção:              000m2  /  000m2  /  000m2

Tipologia: Habitação plurifamiliar, com  logradouro

N.º pisos: 2 pisos

Uso/pisos: habitação

Sistema construtivo e materiais: 00

Processo de obras n.º 10/1956

Autor/data do projeto: Humberto Rebelo Almeida Carrapato, engº civil / 27-12-1956

Requerente (proprietário/construtor): Francisco Viegas Pereira

Requerimento, memória descritiva e planta de localização

 Localização                                                                                2018                                                                       2011

Conjunto Urbano entre o Mercado Municipal e a Esc. Secundária João de Deus

Edifício n.º 62

Morada: Rua General Humberto Delgado, nº 28 e nº 30                                                                               

Anterior toponímia: 



Plantas e alçados

Cortes



Cortes

Estado de conservação: 00

Intervenções realizadas: 00

Intervenções necessárias: 00

Autor/data do projeto: Humberto Rebelo Almeida Carrapato, engº civil / 27-12-1956

Requerente (proprietário/construtor): Francisco Viegas Pereira

Requerimento, memória descritiva e planta de localização

Plantas e alçados

Processo de obras n.º 10/1956



Nº 62

Material Côr Sem
Respeita 

original
Não respeita Fotografia

Revestimento e 

acabamento

forra de pedra 

calcaria a imitar 

alvenaria de 

pedra"rústica, 

no piso térreo  

e reboco 

pintado

x

Porta de entrada caixilharia de 

madeira 

envernizada e 

vidro com 

gradeamento

Portão do muro ferro pintado x

Caixilharia madeira 

pintada

branco x

Proteção vãos desconhece-se portada 

exterior de 

aluminio verde

Guardas varandas ferro pintado e 

corrimão em 

madeira

x
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Guardas muros x

Azulejos

Grelhagens

Ampliação altura x

Ampliação 

profundidade

x



Área do lote / área de implantação /área de construção:              000m2  /  000m2  /  000m2

Tipologia: Habitação plurifamiliar, com  logradouro

N.º pisos: 2 pisos

Uso/pisos: habitação

Sistema construtivo e materiais: 00

Processo de obras n.º 384/1954

Autor/data do projeto: Humberto Rebelo Almeida Carrapato, engº civil / 24-09-1954

Requerente (proprietário/construtor): José Pires Neves

Requerimento, memória descritiva e planta de localização

 Localização                                                                                2018                                                                       2011

Conjunto Urbano entre o Mercado Municipal e a Esc. Secundária João de Deus

Edifício n.º 63

Morada: Rua General Humberto Delgado, nº 24 e nº 26                                                                                                                      

Anterior toponímia: 



Plantas e alçados

Cortes



Intervenções realizadas: 00

Intervenções necessárias: 00

Plantas e alçados

Cortes

Estado de conservação: 00

Processo de obras n.º 384/1954

Autor/data do projeto: Humberto Rebelo Almeida Carrapato, engº civil / 24-09-1954

Requerente (proprietário/construtor): José Pires Neves

Requerimento, memória descritiva e planta de localização



Nº 63

Material Cor Sem
Respeita 

original
Não respeita Fotografia

Revestimento e 

acabamento

forra de pedra 

calcaria a imitar 

alvenaria de 

pedra"rústica, 

no piso térreo  

e reboco 

pintado

x

Porta de entrada caixilharia de 

madeira 

envernizada e 

vidro com 

gradeamento

Portão do muro ferro pintado x

Caixilharia madeira 

pintada

branco x

Proteção vãos desconhece-se

Guardas varandas ferro pintado e 

corrimão em 

madeira

x
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Guardas muros sem 

gradeamento

gradeamento 

em ferro 

pintado a 

verde

Azulejos

Grelhagens

Ampliação altura x

Ampliação 

profundidade

x



Área do lote / área de implantação /área de construção:              000m2  /  000m2  /  000m2

Tipologia: Edifício Público (serviços) e logradouro

N.º pisos: 2 pisos

Uso/pisos: serviços

Sistema construtivo e materiais: 00

Processo de obras n.º 94/1954 

Autor/data do projeto: Mário Lima, argt. téc. engº civil / 05-06-1954 

Requerente (proprietário/construtor): Maria Luísa de Quadro Amado da Cunha Leote Cavaco - Público

Requerimento, memória descritiva e planta de localização

 Localização                                                                                2018                                                                       2011

Conjunto Urbano entre o Mercado Municipal e a Esc. Secundária João de Deus

Edifício n.º 64

Morada: Rua General Humberto Delgado, nº 20 e nº 22                                                                                                                                                     

Anterior toponímia: 



Plantas e alçados



Intervenções necessárias: 00

Cortes

Estado de conservação: 00

Intervenções realizadas: 00

Processo de obras n.º 36/1956 - alterações

Autor/data do projeto: Mário Lima, argt. téc. engº civil / 12-01-1956

Requerente (proprietário/construtor): Maria Luísa de Quadro Amado da Cunha Leote Cavaco - Público

Requerimento, memória descritiva e planta de localização

Plantas e alçados

Cortes



Nº 64

Material Cor Sem
Respeita 

original
Não respeita Fotografia

Revestimento e 

acabamento

soco em pedra 

calcaria 

bujardada   e 

reboco pintado

x

Porta de entrada desconhece-se caixilharia de 

aluminio 

lacado e vidro

Portão do muro desconhece-se ferro pintado a 

verde com 

novo desenho

Caixilharia madeira 

pintada

branco aluminio 

lacado

Proteção vãos desconhece-se

Guardas varandas x

Guardas muros sem 

gradeamento

gradeamento 

em ferro 

pintado a 

verde

Azulejos

Grelhagens

Ampliação altura x
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Solução original Intervenção posterior



Ampliação 

profundidade

x



Sistema construtivo e materiais: 00

Conjunto Urbano entre o Mercado Municipal e a Esc. Secundária João de Deus

Edifício n.º 65

Morada: Rua General Humberto Delgado, nº 16 e nº 18                                                                        

Anterior toponímia: 

 Localização                                                                                2018                                                                    2011

Área do lote / área de implantação /área de construção:              000m2  /  000m2  /  000m2

Tipologia: Habitação plurifamiliar, com  logradouro

N.º pisos: 2 pisos

Uso/pisos: Habitação

Requerente (proprietário/construtor): 00

Processo de obras n.º Não foi localizado/identificado

Autor/data do projeto: Não foi localizado/identificado

Requerente (proprietário/construtor): 00

Requerimento, memória descritiva e planta de localização

Plantas e alçados

Cortes

Processo de obras n.º 00

Autor/data do projeto: 00

Estado de conservação: 00

Intervenções realizadas: 00

Intervenções necessárias: 00

Requerimento, memória descritiva e planta de localização

Plantas e alçados

Cortes



Nº 65

Material Cor Sem
Respeita 

original
Não respeita Fotografia

Revestimento e 

acabamento

soco em pedra 

calcaria 

bujardada   e 

reboco pintado 

e capotto

x

Porta de entrada desconhece-se novo desenho 

de porta e 

novo material

Portão do muro desconhece-se ferro 

pintado a 

branco

Caixilharia madeira 

pintada

branco aluminio 

lacado

Proteção vãos desconhece-se portadas 

exteriores de 

aluminio 

lacada a 

branco

Guardas varandas ferro pintado 

com corrimão 

em madeira

x

Guardas muros sem 

gradeamento

x
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Azulejos

Grelhagens moldes 

prefabricados 

de betão 

pintados no 

primeiro piso

x

Ampliação altura x

Ampliação 

profundidade

x



 Localização                                                                                2018                                                                       2011

Conjunto Urbano entre o Mercado Municipal e a Esc. Secundária João de Deus

Edifício n.º 66

Morada: Rua General Humberto Delgado, nº 12 e nº 14                                                                                                                                                               

Anterior toponímia: 

Área do lote / área de implantação /área de construção:              000m2  /  000m2  /  000m2

Tipologia: Habitação plurifamiliar, com  logradouro

N.º pisos: 2 pisos

Uso/pisos: habitação

Sistema construtivo e materiais: 00

Processo de obras n.º 215/1954  

Autor/data do projeto: Mário Lima, argt. téc. engº civil / 11-06-1954

Requerente (proprietário/construtor): Valêncio Dias Bexiga

Requerimento, memória descritiva e planta de localização



Cortes

Estado de conservação: 00

Intervenções realizadas: 00

Intervenções necessárias: 00

Autor/data do projeto: 00

Requerente (proprietário/construtor): 00

Requerimento, memória descritiva e planta de localização

Plantas e alçados

Plantas e alçados

Cortes

Processo de obras n.º 00



Nº 66

Material Cor Sem
Respeita 

original
Não respeita Fotografia

Revestimento e 

acabamento

soco em pedra 

calcaria 

bujardada   e 

reboco pintado

x

Porta de entrada caixilharia de 

madeira 

eenvernizada 

com vidro e 

gradeamento 

em ferro

x

Portão do muro ferro pintado verde colocação de 

chapa no 

grademaneto 

original

Caixilharia madeira 

pintada

branco aluminio 

lacado

Proteção vãos desconhece-se persianas 

exteriorese em 

PVC

Guardas varandas ferro pintado 

com corrimão 

em madeira

x

Guardas muros sem 

gradeamento

x
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Azulejos

Grelhagens

Ampliação altura x

Ampliação 

profundidade

x



 Localização                                                                                2018                                                                       2011

Conjunto Urbano entre o Mercado Municipal e a Esc. Secundária João de Deus

Edifício n.º 67

Morada: Rua General Humberto Delgado, nº 6, nº 8 e nº 10                                                                                                                                                                                                  

Anterior toponímia: 

Área do lote / área de implantação /área de construção:              000m2  /  000m2  /  000m2

Tipologia: Edifício misto, habitação e ocupação terciária/serviços, com  logradouro

N.º pisos: 2 pisos

Uso/pisos: habitação e comércio/serviços

Sistema construtivo e materiais: 00

Processo de obras n.º 395/1952

Autor/data do projeto: Humberto Rebelo Almeida Carrapato, engº civil / 23-08-1952

Requerente (proprietário/construtor): Mendonça & Viegas, Lda.

Requerimento, memória descritiva e planta de localização



Plantas e alçados



Requerente (proprietário/construtor): 00

Processo de obras n.º 00

Autor/data do projeto: 00

Planta e corte

Cortes

Estado de conservação: 00

Intervenções realizadas: 00

Intervenções necessárias: 00

Requerimento, memória descritiva e planta de localização

Plantas e alçados



Nº 67

Material Cor Sem
Respeita 

original
Não respeita Fotografia

Revestimento e 

acabamento

soco em pedra 

calcaria 

bujardada   e 

reboco pintado

duas cores 

distintas por 

piso

Porta de entrada caixilharia ferro 

e  vidro 

x

Portão do muro desconhece-se

Caixilharia madeira 

pintada

branco aluminio 

lacado

Proteção vãos desconhece-se

Guardas varandas ferro pintado 

com corrimão 

em madeira

x

Guardas muros

Azulejos

Grelhagens

Ampliação altura x

Ampliação 

profundidade

x
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Solução original Intervenção posterior



 Localização                                                                                2018                                                                       2011

Conjunto Urbano entre o Mercado Municipal e a Esc. Secundária João de Deus

Edifício n.º 68

Morada: Rua General Humberto Delgado, nº 2 e nº 4, e Largo Dr. Francisco Sá Carneiro nº 69                                                                                                                                                                                                              

Anterior toponímia: 

Área do lote / área de implantação /área de construção:              000m2  /  000m2  /  000m2

Tipologia: Edifício misto, habitação e ocupação terciária/serviços 

N.º pisos: 2 pisos

Uso/pisos:  habitação e comércio/serviços

Sistema construtivo e materiais: 00

Processo de obras n.º 395/1952

Autor/data do projeto: Humberto Rebelo Almeida Carrapato, engº civil / 23-08-1952

Requerente (proprietário/construtor): Mendonça & Viegas, Lda.

Requerimento, memória descritiva e planta de localização



Plantas e alçados



Requerimento, memória descritiva e planta de localização

Planta e corte

Processo de obras n.º 00

Autor/data do projeto: 00

Requerente (proprietário/construtor): 00

Intervenções realizadas: 00

Intervenções necessárias: 00

Plantas e alçados

Cortes

Estado de conservação: 00



Nº 68

Material Cor Sem
Respeita 

original
Não respeita Fotografia

Revestimento e 

acabamento

soco em pedra 

calcaria 

bujardada   e 

reboco pintado

Porta de entrada caixilharia ferro 

e  vidro 

x

Portão do muro

Caixilharia madeira 

pintada

branco aluminio 

lacado e vidro

Proteção vãos desconhece-se

Guardas varandas ferro pintado 

com corrimão 

em madeira

x

Guardas muros

Azulejos

Grelhagens

Ampliação altura x

Ampliação 

profundidade

x

               Conjunto Urbano entre o Mercado Municipal e a Esc. Secundária João de Deus

Solução original Intervenção posterior



 Localização                                                                                2018                                                                       2011

Conjunto Urbano entre o Mercado Municipal e a Esc. Secundária João de Deus

Edifício n.º 69

Morada: Largo Dr. Francisco Sá Carneiro, nº 70, nº 71 e nº 72                                                                                                                                                                                                                                                    

Anterior toponímia: 

                                                                                                                                                                                                                                                                                            não referenciado no processo de classificação

Área do lote / área de implantação /área de construção:              000m2  /  000m2  /  000m2

Tipologia: Edifício misto, habitação e comércio/serviços

N.º pisos: 2 pisos

Uso/pisos:  habitação e comércio/serviços

Sistema construtivo e materiais: 00

Processo de obras n.º 395/1952

Autor/data do projeto: Humberto Rebelo Almeida Carrapato, engº civil / 23-08-1952

Requerente (proprietário/construtor): Mendonça & Viegas, Lda.

Requerimento, memória descritiva e planta de localização



Plantas e alçados



Requerimento, memória descritiva e planta de localização

Planta e corte

Processo de obras n.º 00

Autor/data do projeto: 00

Requerente (proprietário/construtor): 00

Intervenções realizadas: 00

Intervenções necessárias: 00

Plantas e alçados

Cortes

Estado de conservação: 00



Nº 69

Material Cor Sem
Respeita 

original
Não respeita Fotografia

Revestimento e 

acabamento

forra em pedra 

calcaria 

bujardada no 

piso térreo  e 

reboco pintado

Porta de entrada caixilharia ferro 

e  vidro / chapa 

metálica 

pintada 

x

Portão do muro

Caixilharia madeira 

pintada

branco aluminio 

lacado e vidro

Proteção vãos desconhece-se persiana 

interior em 

PVC

Guardas varandas ferro pintado 

com corrimão 

em madeira

x

Guardas muros

Azulejos

Grelhagens

Ampliação altura x
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Ampliação 

profundidade

x


