
A

época const. Sec XX (1975 a 2000)

edificio 001

propriedade Privada

função piso 0 comercial/serviços

função edifício comercial/serviços

morada Rua dos Combatentes do Ultramar s/n; Rua da Arroja s/n

nº fogos nº frentes via pública tipologia

nº pisos 2 pisos < cota de soleira 1 classificação edifício corrente e de transição

ramo/nome

ramo/nome

caraterísticas construtivas

estado geral razoável remate platibanda revestimento fachada reboco pintura tinta

cor fachada branco estrutura estrutura de betão outros elem. fachada friso

0860201

material alvenaria tijolo furado tipo cobertura inclinada - 4 águas mat. cobertura telha marselha

adulterações composição riscos - necessidades -

observações Tem uma série de telheiros de zonas de serviços auto; para venda ou arrendamento; está atualmente em obras de beneficiação

industrial

A central do Pneu - serviços auto

0 3

A

época const. Sec XIX (1851 a 1900)

edificio 002

propriedade Privada

função piso 0 residencial

função edifício residencial

morada Rua dos Combatentes do Ultramar s/n

nº fogos nº frentes via pública tipologia

nº pisos 2 pisos < cota de soleira 0 classificação edifício corrente e de transição

ramo/nome

ramo/nome

caraterísticas construtivas

estado geral mau remate beirado revestimento fachada reboco pintura tinta

cor fachada amarelo estrutura portante outros elem. fachada friso, escadaria

0860202

material pedra alvenaria ordinária tipo cobertura inclinada - 4 águas mat. cobertura telha marselha

adulterações caixilharias, estores riscos derrocada necessidades obras de conservação

observações É formado por dois corpos ligados por uma escadaria no alçado tardoz; O logradouro tem também entrada pela R. Arroja, tem horta.

habitação multifamiliar6 2



A

época const. Sec XXI (2001 a 2012)

edificio 003

propriedade Privada

função piso 0 comercial

função edifício comercial/residencial

morada Rua dos Combatentes do Ultramar, 1/Largo Mateus Gregório Rodrigues da Costa s/n

nº fogos nº frentes via pública tipologia

nº pisos 2 pisos < cota de soleira 1 classificação edifício corrente e de transição

ramo/nome

ramo/nome

caraterísticas construtivas

estado geral bom remate beirado revestimento fachada reboco pintura tinta

cor fachada amarelo estrutura estrutura de betão outros elem. fachada soco em pedra

0860203

material alvenaria tijolo furado tipo cobertura inclinada - 4 águas mat. cobertura telha lusa

adulterações composição, estores riscos - necessidades -

observações O restaurante ocupa todo o piso térreo. O edifício apresenta um acrescento destinado a garagem; c/ 2pisos com entrada pela R. Arroja

habitação unifamiliar

Restaurante "Pizza na Brasa"

1 3

A

época const. Sec XIX (1851 a 1900)

edificio 004

propriedade Privada

função piso 0 residencial

função edifício residencial

morada Largo Mateus Gregório Rodrigues da Costa, 4_4A/Rua da Arroja 5_7_9

nº fogos nº frentes via pública tipologia

nº pisos 2 pisos < cota de soleira 0 classificação edifício com valor de conjunto

ramo/nome

ramo/nome

caraterísticas construtivas

estado geral razoável remate beirado revestimento fachada reboco pintura tinta

cor fachada rosa/branco estrutura portante outros elem. fachada soco pintado

0860204

material alvenaria tijolo maciço tipo cobertura inclinada - 4 águas mat. cobertura telha lusa

adulterações composição, caixilharias, 

estores

riscos degradação de 

materiais

necessidades obras de reabilitação

observações Alteração de um vão: transformaram uma porta de garagem em duas janelas.

habitação multifamiliar3 2



A

época const. Sec XX (1901 a 1925)

edificio 005

propriedade Privada

função piso 0 desocupado

função edifício desocupado

morada Rua da Arroja 1_2_3

nº fogos nº frentes via pública tipologia

nº pisos 2 pisos < cota de soleira 0 classificação edifício com valor de conjunto

ramo/nome

ramo/nome

caraterísticas construtivas

estado geral mau remate beirado revestimento fachada reboco pintura tinta

cor fachada rosa estrutura portante outros elem. fachada soco pintado

0860205

material alvenaria tijolo maciço tipo cobertura inclinada - 4 águas mat. cobertura telha canudo

adulterações vãos, caixilharias, estores riscos vandalismo, 

degradação de 

materiais

necessidades obras de reabilitação

observações Os vãos da entrada estão encerrados com tijolo

habitação multifamiliar3 1



B

época const. Sec XXI (2001 a 2012)

edificio 006

propriedade Privada

função piso 0 comercial

função edifício comercial

morada Largo Mateus Gregório Rodrigues da Costa, 2

nº fogos nº frentes via pública tipologia

nº pisos 2 pisos < cota de soleira 0 classificação edifício corrente e de transição

ramo/nome

ramo/nome

caraterísticas construtivas

estado geral bom remate cornija revestimento fachada reboco pintura tinta

cor fachada rosa estrutura estrutura de betão outros elem. fachada soco e cunhais pintados, toldo, vão 

envidraçado

0860117

material alvenaria tijolo furado tipo cobertura inclinada - 4 águas mat. cobertura telha lusa

adulterações vãos, caixilharias riscos - necessidades -

observações O restaurante encontra-se encerrado desde 2009 embora ainda mantenha o mobiliário no interior.

habitação unifamiliar

restaurante encerrado

0 1

B

época const. Sec XX (1901 a 1925)

edificio 007

propriedade Privada

função piso 0 devoluto

função edifício devoluto

morada Largo Mateus Gregório Rodrigues da Costa s/n

nº fogos nº frentes via pública tipologia

nº pisos 1 pisos < cota de soleira 0 classificação edifício corrente e de transição

ramo/nome

ramo/nome

caraterísticas construtivas

estado geral razoável remate beirado revestimento fachada reboco pintura tinta

cor fachada rosa estrutura portante outros elem. fachada soco pintado

0860116

material alvenaria tijolo maciço tipo cobertura inclinada - 1 água mat. cobertura telha marselha

adulterações vãos, caixilharias riscos - necessidades obras de conservação

observações Parte da cobertura é em chapa metálica

-

armazém desocupado

0 1



B

época const. Sec XX (1901 a 1925)

edificio 008

propriedade Privada

função piso 0 comercial

função edifício comercial/residencial

morada Rua dos Combatentes da Grande Guerra, 17

nº fogos nº frentes via pública tipologia

nº pisos 2 pisos < cota de soleira 0 classificação edifício com valor de conjunto

ramo/nome

ramo/nome

caraterísticas construtivas

estado geral razoável remate balaustrada revestimento fachada reboco pintura tinta

cor fachada branco estrutura portante outros elem. fachada soco em pedra, cunhais pintados, 

toldo, painel publicitário

0860115

material alvenaria tijolo maciço tipo cobertura inclinada - 2 águas mat. cobertura telha marselha

adulterações vãos/estores/publicidad

e

riscos - necessidades -

observações -

habitação unifamiliar

Restaurante "Pôr do Sol"

1 1

B

época const. Sec XX (1926 a 1974)

edificio 009

propriedade Privada

função piso 0 comercial/industrial

função edifício comercial/industrial

morada Rua dos Combatentes da Grande Guerra s/n

nº fogos nº frentes via pública tipologia

nº pisos 1 pisos < cota de soleira 0 classificação edifício corrente e de transição

ramo/nome

ramo/nome

caraterísticas construtivas

estado geral bom remate cornija, platibanda revestimento fachada reboco pintura tinta

cor fachada amarelo estrutura portante outros elem. fachada soco pintado

0860114

material alvenaria tijolo furado tipo cobertura inclinada - 2 águas mat. cobertura tela asfáltica

adulterações composição riscos - necessidades -

observações -

industrial

Padaria/Panificadora "Pão de 

Carnide"

0 1



B

época const. Sec XX (1901 a 1925)

edificio 010

propriedade Privada

função piso 0 residencial

função edifício residencial

morada Rua dos Combatentes da Grande Guerra, 11

nº fogos nº frentes via pública tipologia

nº pisos 1 pisos < cota de soleira 0 classificação edifício corrente e de transição

ramo/nome

ramo/nome

caraterísticas construtivas

estado geral razoável remate beirado revestimento fachada reboco pintura tinta

cor fachada branco estrutura portante outros elem. fachada soco pintado

0860113

material alvenaria tijolo maciço tipo cobertura inclinada - 2 águas mat. cobertura telha marselha

adulterações caixilharias, estores riscos - necessidades -

observações O edifício está integrado num conjunto de edifícios que formam uma "villa", com acesso pelo n.º 11. Sem possibilidade de confirmar os 
dados.

habitação multifamiliar3 1

B

época const. Sec XX (1901 a 1925)

edificio 011

propriedade Privada

função piso 0 residencial

função edifício residencial

morada Rua dos Combatentes da Grande Guerra, 11

nº fogos nº frentes via pública tipologia

nº pisos 1 pisos < cota de soleira 0 classificação edifício corrente e de transição

ramo/nome

ramo/nome

caraterísticas construtivas

estado geral mau remate beirado revestimento fachada reboco pintura tinta

cor fachada branco estrutura portante outros elem. fachada -

0860112

material alvenaria tijolo maciço tipo cobertura inclinada - 2 águas mat. cobertura telha marselha

adulterações vãos, caixilharias, estores riscos - necessidades obras de conservação

observações O edifício está integrado num conjunto de edifícios que formam uma "villa", com acesso pelo n.º 11. Sem possibilidade de confirmar os 
dados.

habitação unifamiliar1 1



B

época const. Sec XX (1901 a 1925)

edificio 012

propriedade Privada

função piso 0 comercial

função edifício comercial

morada Rua dos Combatentes da Grande Guerra, 11A

nº fogos nº frentes via pública tipologia

nº pisos 1 pisos < cota de soleira 0 classificação edifício corrente e de transição

ramo/nome

ramo/nome

caraterísticas construtivas

estado geral mau remate beirado revestimento fachada reboco pintura tinta/placagem 

pedra

cor fachada branco estrutura portante outros elem. fachada toldo publicitário

0860111

material alvenaria tijolo maciço tipo cobertura inclinada - 1 água mat. cobertura telha marselha

adulterações composição, toldos riscos - necessidades obras de conservação

observações O edifício está integrado num conjunto de edifícios que formam uma "villa", com acesso pelo n.º 11. Sem possibilidade de confirmar os 
dados.

comercial

pronto-a-vestir criança "Mutatis"

0 1



C

época const. Sec XXI (2001 a 2012)

edificio 013

propriedade Privada

função piso 0 residencial

função edifício residencial

morada Rua dos Combatentes da Grande Guerra, 9

nº fogos nº frentes via pública tipologia

nº pisos 2+1 pisos < cota de soleira 0 classificação edifício corrente e de transição

ramo/nome

ramo/nome

caraterísticas construtivas

estado geral bom remate friso revestimento fachada reboco pintura tinta

cor fachada bege/branco estrutura estrutura de betão outros elem. fachada soco e cunhais pintados, guardas 

metálicas

0860110

material alvenaria tijolo furado tipo cobertura inclinada - 2 águas mat. cobertura telha lusa

adulterações composição, volumetria riscos - necessidades -

observações Tem piso superior recuado; aparenta ainda estar desahitado; tem logradouro com pátio.

habitação multifamiliar9 1

C

época const. Sec XX (1901 a 1925)

edificio 014

propriedade Privada

função piso 0 comercial/serviços

função edifício comercial/serviços

morada Rua dos Combatentes da Grande Guerra, 7_7A

nº fogos nº frentes via pública tipologia

nº pisos 1 pisos < cota de soleira 0 classificação edifício com valor de conjunto

ramo/nome

ramo/nome

caraterísticas construtivas

estado geral bom remate cornija, friso revestimento fachada reboco pintura tinta

cor fachada bege/castanho estrutura portante outros elem. fachada soco cunhais e frisos pintados, 

grades metálicas

0860109

material alvenaria tijolo maciço tipo cobertura inclinada - 2 águas mat. cobertura telha marselha

adulterações caixilharias riscos - necessidades -

observações -

comercial

Oficina Garagem AutoOdivelense

0 1



C

época const. Sec XX (1901 a 1925)

edificio 015

propriedade Privada

função piso 0 desocupado

função edifício desocupado

morada Rua dos Combatentes da Grande Guerra, 5

nº fogos nº frentes via pública tipologia

nº pisos 2 pisos < cota de soleira 0 classificação edifício de elevado interesse 

arquitetónico

ramo/nome

ramo/nome

caraterísticas construtivas

estado geral ruína remate platibanda revestimento fachada reboco pintura tinta

cor fachada branco estrutura portante outros elem. fachada balcões, frisos em estuque, pilares 

salientes, grades em ferro

0860108

material alvenaria tijolo maciço tipo cobertura inclinada - 4 águas mat. cobertura telha marselha

adulterações - riscos degradação de 

materiais

necessidades obras de reabilitação

observações Recuado face ao arruamento, elementos decorativos art deco; a porta ostenta as iniciais do proprietário

habitação unifamiliar1 1

C

época const. Sec XIX (1851 a 1900)

edificio 016

propriedade Privada

função piso 0 armazenamento

função edifício armazenamento

morada Rua dos Combatentes da Grande Guerra, 3?

nº fogos nº frentes via pública tipologia

nº pisos 1 pisos < cota de soleira 0 classificação edifício com valor de conjunto

ramo/nome

ramo/nome

caraterísticas construtivas

estado geral ruína remate beirado revestimento fachada reboco pintura tinta

cor fachada bege estrutura portante outros elem. fachada soco pintado, grades em ferro

0860107

material alvenaria tijolo maciço tipo cobertura inclinada - 2 águas mat. cobertura telha marselha

adulterações - riscos derrocada necessidades obras de reabilitação

observações Antiga fábrica de aguardente; armazém de vinhos Torcato Joge Lda, Adjacente à residência do antigo proprietário.

comercial

Armazém de vinhos "Torcato 

Jorge, Lda."

0 1



C

época const. Sec XVII

edificio 017

propriedade Privada

função piso 0 residencial

função edifício residencial

morada Rua Guilherme Gomes Fernandes, 103_105

nº fogos nº frentes via pública tipologia

nº pisos 1 pisos < cota de soleira 1 classificação edifício de elevado interesse 

arquitetónico

ramo/nome

ramo/nome

caraterísticas construtivas

estado geral razoável remate cornija revestimento fachada reboco pintura tinta

cor fachada branco estrutura portante outros elem. fachada balcões, cunhais em pedra, soco 

pintado, painel de azulejos

0860105

material pedra alvenaria ordinária tipo cobertura inclinada - 4 águas mat. cobertura telha canudo

adulterações - riscos vandalismo necessidades obras de conservação

observações Arquitetura seiscentista, pequeno jardim com capela e garagem; adossado ao 18 mas com proprietário diferente (foi dividido em 2lotes.

habitação unifamiliar1 1

C

época const. Sec XVII

edificio 018

propriedade Privado: Ministério da Defesa

função piso 0 residencial

função edifício residencial

morada Largo D. Dinis, 15/Rua Guilherme Gomes Fernandes s/n

nº fogos nº frentes via pública tipologia

nº pisos 2 pisos < cota de soleira 0 classificação edifício de elevado interesse 

arquitetónico

ramo/nome

ramo/nome

caraterísticas construtivas

estado geral razoável remate cornija revestimento fachada reboco pintura tinta

cor fachada branco estrutura portante outros elem. fachada cunhais em pedra, varanda com 

telheiro, soco saliente pintado

0860104

material pedra alvenaria ordinária tipo cobertura inclinada - 2 águas mat. cobertura telha canudo

adulterações - riscos vandalismo necessidades obras de conservação

observações Arquitetura seiscentista; antiga Casa do Prior; frente dupla mas acesso apenas pelo Largo; tem corpo adossado, torreado

habitação unifamiliar1 2



C

época const. Sec XVII

edificio 019

propriedade Privada

função piso 0 residencial

função edifício residencial

morada Largo D. Dinis, 16_16A/Rua Guilherme Gomes Fernandes, 99

nº fogos nº frentes via pública tipologia

nº pisos 2+1 pisos < cota de soleira 1 classificação edifício com valor de conjunto

ramo/nome

ramo/nome

caraterísticas construtivas

estado geral bom remate platibanda revestimento fachada reboco pintura tinta

cor fachada bege/cinza estrutura portante outros elem. fachada soco saliente pintado, quarda 

metálica, varandins com quardas 

metálicas

0860103

material pedra alvenaria ordinária tipo cobertura inclinada - 2 águas, 

terraço

mat. cobertura telha marselha

adulterações caixilharias, estores riscos - necessidades -

observações Arquitetura seiscentista; frente dupla com duplo acesso, piso superior recuado; sécXIX construção da garagem e piso superior (recuado)

habitação multifamiliar5 2

C

época const. Sec XIX (1801 a 1850)

edificio 020

propriedade Privada

função piso 0 comercial

função edifício comercial/residencial

morada Largo D. Dinis, 17/Rua Guilherme Gomes Fernandes, 97

nº fogos nº frentes via pública tipologia

nº pisos 2 pisos < cota de soleira 1 classificação edifício com valor de conjunto

ramo/nome

ramo/nome

caraterísticas construtivas

estado geral bom remate cornija revestimento fachada reboco pintura tinta

cor fachada rosa/branco estrutura estrutura de 

betão/portante

outros elem. fachada soco e cunhais pintados, guardas 

metálicas

0860102

material pedra alvenaria ordinária tipo cobertura inclinada - 2 águas mat. cobertura telha marselha

adulterações caixilharias, estores, 

guardas, toldo, ar 

condicionado

riscos - necessidades remoção de elementos dissonantes

observações Tem estendal exterior no último piso; tem lâmpada fluorescente na fachada.

habitação unifamiliar

Restaurante "Folha de Louro"

1 2



C

época const. Sec XVII

edificio 021

propriedade Privada

função piso 0 comercial

função edifício comercial/residencial

morada Largo D. Dinis, 18/Rua Guilherme Gomes Fernandes, 95

nº fogos nº frentes via pública tipologia

nº pisos 3 pisos < cota de soleira 1 classificação edifício com valor de conjunto

ramo/nome

ramo/nome

caraterísticas construtivas

estado geral razoável remate cornija, platibanda revestimento fachada reboco pintura tinta

cor fachada branco estrutura portante outros elem. fachada varandas com guardas em ferro, 

friso em cantaria

0860101

material pedra alvenaria ordinária tipo cobertura inclinada - 2 águas, 

terraço

mat. cobertura telha marselha

adulterações aumento volumetria, 

caixilharia

riscos degradação de 

materiais

necessidades obras de conservação

observações Arquitetura seicentista; edifício em gaveto, piso superior recuado, prédio em propriedade horizontal; Ampliado no séc XIX - integra antiga 
cocheira do Passo Real

habitação multifamiliar6 3



D

época const. Sec XIX (1851 a 1900)

edificio 022

propriedade Privada

função piso 0 residencial

função edifício residencial

morada Rua dos Combatentes da Grande Guerra, 6_8

nº fogos nº frentes via pública tipologia

nº pisos 2 pisos < cota de soleira 0 classificação edifício com valor de conjunto

ramo/nome

ramo/nome

caraterísticas construtivas

estado geral mau remate platibanda revestimento fachada azulejo industrial

cor fachada verde estrutura portante outros elem. fachada soco e cunhais em cantaria, frisos 

verticais em reboco, alpendre, 

balcões com guardas metálicas

0860401

material alvenaria tijolo maciço tipo cobertura inclinada - 3 águas mat. cobertura telha marselha

adulterações caixinharias riscos degradação de 

materiais

necessidades obras de reabilitação

observações Arquitetura oitocentista. Adossado ao edifício 23, corresponde ao antigo edifício dos serviçais da Quinta Nossa Senhora do Monte Carmo, 
daí que surja articulado com o edifício da Biblioteca através de um pátio lateral, embora dividido por vedação

habitação multifamiliar4 2

D

época const. Sec XIX (1851 a 1900)

edificio 023

propriedade Privada

função piso 0 residencial

função edifício residencial

morada Rua dos Combatentes da Grande Guerra, s/n

nº fogos nº frentes via pública tipologia

nº pisos 1 pisos < cota de soleira 1 classificação edifício com valor de conjunto

ramo/nome

ramo/nome

caraterísticas construtivas

estado geral ruína remate beirado revestimento fachada reboco pintura tinta

cor fachada amarelo estrutura portante outros elem. fachada soco em pedra, molduras dos vãos 

em cantaria

2040

material alvenaria tijolo maciço tipo cobertura inclinada - 2 águas mat. cobertura telha marselha

adulterações - riscos degradação de 

materiais

necessidades obras de reabilitação

observações Arquitetura oitocentista. Corpo adossado ao edifício 22, correspondendo à antiga zona de cocheiras da Quinta de Nossa Senhora do Monte 
Carmo. Articula-se com o edifício da Biblioteca através de um pátio, embora dividido por vedação.

habitação multifamiliar3 1



D

época const. Sec XVII

edificio 024

propriedade Pública: municipal

função piso 0 cultural

função edifício cultural

morada Rua dos Combatentes da Grande Guerra s/n/Praceta Vasco da Gama Fernandes s/n

nº fogos nº frentes via pública tipologia

nº pisos 2 pisos < cota de soleira 1 classificação edifício de elevado interesse 

arquitetónico

ramo/nome

ramo/nome

caraterísticas construtivas

estado geral bom remate cornija revestimento fachada reboco pintura tinta/placagem 

pedra

cor fachada amarelo/branco estrutura estrutura de 

betão/portante

outros elem. fachada frontões e frisos em cantaria, painel 

de azulejos Art Nova, grades 

metálicas, vãos amplos 

envidraçados

0860402

material pedra alvenaria ordinária tipo cobertura inclinada - 2 e 4 águas mat. cobertura chapa metálica

adulterações composição, alteração 

do espaço interior

riscos - necessidades -

observações O edifício é formado por 3 corpos articulados por um pátio: a antiga residência, a capela e um mais moderno. Pertencia à Quinta de Nª Srª 
do Monte do Carmo (ou popularmente "Quinta do Mendes")

equipamento

Biblioteca Municipal D. Dinis

0 3



E

época const. Sec XXI (2001 a 2012)

edificio 025

propriedade Privada

função piso 0 residencial

função edifício residencial

morada Rua Dr. Francisco Gentil, 4/Rua Alberto Pereira Gonçalves, 48

nº fogos nº frentes via pública tipologia

nº pisos 3+1 pisos < cota de soleira 1 classificação edifício corrente e de transição

ramo/nome

ramo/nome

caraterísticas construtivas

estado geral bom remate platibanda revestimento fachada revestimento cerâmico

cor fachada bege estrutura estrutura de betão outros elem. fachada varandins com guardas metálicas

0860602

material alvenaria tijolo furado tipo cobertura inclinada - 4 águas mat. cobertura telha lusa

adulterações volumetria riscos - necessidades -

observações Piso recuado com varandas; piso 0 tem pátio nas traseiras

habitação multifamiliar12 2

E

época const. Sec XX (1975 a 2000)

edificio 026

propriedade Privada

função piso 0 comercial

função edifício comercial/residencial

morada Rua Alberto Pereira Gonçalves, 23_23B

nº fogos nº frentes via pública tipologia

nº pisos 3 pisos < cota de soleira 1 classificação edifício corrente e de transição

ramo/nome

ramo/nome

caraterísticas construtivas

estado geral razoável remate friso, beirado revestimento fachada reboco pintura tinta

cor fachada bege estrutura estrutura de betão outros elem. fachada soco em pedra, guardas metálicas, 

placa publicidade

0860601

material alvenaria tijolo furado tipo cobertura inclinada - 2 águas mat. cobertura telha canudo

adulterações volumetria, caixilharia, 

marquises

riscos - necessidades -

observações -

habitação multifamiliar

loja encerrada

Café "Docimel"

7 3



E

época const. Sec XX (1975 a 2000)

edificio 027

propriedade Privada

função piso 0 comercial

função edifício comercial/residencial

morada Rua Alberto Pereira Gonçalves, 21

nº fogos nº frentes via pública tipologia

nº pisos 3 pisos < cota de soleira 0 classificação edifício corrente e de transição

ramo/nome

ramo/nome

caraterísticas construtivas

estado geral razoável remate beirado revestimento fachada reboco pintura tinta

cor fachada cinza estrutura estrutura de betão outros elem. fachada soco em pedra mármore, varandas 

com quardas em ferro

0860613

material alvenaria tijolo furado tipo cobertura inclinada - 2 águas mat. cobertura telha canudo

adulterações composição, volumetria, 

marquises

riscos - necessidades -

observações Portão de garagem com ocupação da via pública com construção precária que aparenta ser utilizado como restaurante

habitação multifamiliar

Restaurante

7 1

E

época const. Sec XX (1901 a 1925)

edificio 028

propriedade Privada

função piso 0 residencial

função edifício residencial

morada Rua Alberto Pereira Gonçalves, 19

nº fogos nº frentes via pública tipologia

nº pisos 1 pisos < cota de soleira 0 classificação edifício corrente e de transição

ramo/nome

ramo/nome

caraterísticas construtivas

estado geral bom remate friso revestimento fachada reboco pintura tinta

cor fachada amarelo estrutura portante outros elem. fachada -

0860612

material alvenaria tijolo maciço tipo cobertura inclinada - 1 água mat. cobertura chapa de zinco

adulterações caixilharias riscos - necessidades -

observações Não tem janela na fachada principal; tem 2 caixas de correio

habitação unifamiliar1 1



E

época const. Sec XX (1901 a 1925)

edificio 029

propriedade Privada

função piso 0 comercial/residencial

função edifício comercial/residencial

morada Rua Alberto Pereira Gonçalves, 17_17A

nº fogos nº frentes via pública tipologia

nº pisos 1 pisos < cota de soleira 0 classificação edifício corrente e de transição

ramo/nome

ramo/nome

caraterísticas construtivas

estado geral razoável remate friso revestimento fachada reboco pintura tinta

cor fachada bege estrutura portante outros elem. fachada soco pintado

0860611

material alvenaria tijolo maciço tipo cobertura inclinada - 2 águas mat. cobertura telha marselha

adulterações caixilharias, estores riscos - necessidades -

observações Aparenta ter um infantário a funcionar no nº 17

habitação unifamiliar

Infantário

1 1

E

época const. Sec XX (1901 a 1925)

edificio 030

propriedade Privada

função piso 0 residencial

função edifício residencial

morada Rua Alberto Pereira Gonçalves s/n

nº fogos nº frentes via pública tipologia

nº pisos 2 pisos < cota de soleira 0 classificação edifício corrente e de transição

ramo/nome

ramo/nome

caraterísticas construtivas

estado geral mau remate - revestimento fachada reboco pintura tinta

cor fachada branco estrutura portante outros elem. fachada telheiro, cunhais pintados, grades 

em ferro

0860610

material alvenaria tijolo maciço tipo cobertura inclinada - 1 água mat. cobertura telha marselha

adulterações vãos, caixilharias riscos derrocada necessidades obras de reabilitação

observações -

habitação unifamiliar2 1



E

época const. Sec XX (1975 a 2000)

edificio 031

propriedade Privada

função piso 0 residencial

função edifício residencial

morada Rua Alberto Pereira Gonçalves, 7_9_11

nº fogos nº frentes via pública tipologia

nº pisos 2 pisos < cota de soleira 0 classificação edifício corrente e de transição

ramo/nome

ramo/nome

caraterísticas construtivas

estado geral bom remate friso revestimento fachada reboco pintura tinta

cor fachada bege estrutura estrutura de betão outros elem. fachada -

0860609

material alvenaria tijolo furado tipo cobertura inclinada - 4 águas mat. cobertura telha canudo

adulterações composição riscos - necessidades -

observações Sobreelevado relativamente ao arruamento de acesso; 2 corpos articulados por pátio interior

habitação multifamiliar2 2

E

época const. Sec XIX (1851 a 1900)

edificio 032

propriedade Privada

função piso 0 residencial

função edifício residencial

morada Rua Alberto Pereira Goncalves, 5

nº fogos nº frentes via pública tipologia

nº pisos 1 pisos < cota de soleira 0 classificação edifício corrente e de transição

ramo/nome

ramo/nome

caraterísticas construtivas

estado geral bom remate - revestimento fachada reboco pintura tinta

cor fachada bege estrutura portante outros elem. fachada -

2016

material pedra alvenaria ordinária tipo cobertura inclinada - 4 águas mat. cobertura telha canudo

adulterações - riscos - necessidades melhoria da salubridade

observações Apenas se vê um portão de acesso a partir da rua. Sobreelevado em relação à via pública

habitação unifamiliar1 1



E

época const. Sec XIX (1851 a 1900)

edificio 033

propriedade Privada

função piso 0 residencial

função edifício residencial

morada Rua Alberto Pereira Goncalves, 3

nº fogos nº frentes via pública tipologia

nº pisos 1 pisos < cota de soleira 0 classificação edifício corrente e de transição

ramo/nome

ramo/nome

caraterísticas construtivas

estado geral bom remate - revestimento fachada reboco pintura tinta

cor fachada bege estrutura portante outros elem. fachada soco pintado

0860608

material pedra alvenaria 

ordinária/tijolo maciço

tipo cobertura inclinada - 1 água mat. cobertura telha canudo

adulterações caixilharias, acrescento - 

marquise, estores

riscos - necessidades -

observações Sobreelevado relativamente ao arruamento de acesso;

habitação unifamiliar1 1

E

época const. Sec XVIII

edificio 034

propriedade Privada

função piso 0 residencial

função edifício residencial

morada Rua Alberto Pereira Gonçalves, 1

nº fogos nº frentes via pública tipologia

nº pisos 1 pisos < cota de soleira 0 classificação edifício com valor de conjunto

ramo/nome

ramo/nome

caraterísticas construtivas

estado geral mau remate beirado revestimento fachada reboco pintura tinta

cor fachada - estrutura portante outros elem. fachada grades metálicas

0860607

material pedra alvenaria ordinária tipo cobertura inclinada - 1 água mat. cobertura telha canudo

adulterações caixilharias riscos necessidades obras de reabilitação

observações Apresenta aproveitamento de sotão

habitação unifamiliar1 2



E

época const. Sec XIX (1851 a 1900)

edificio 035

propriedade Privada

função piso 0 residencial

função edifício residencial

morada Travessa de Nossa Senhora do Monte do Carmo, 2

nº fogos nº frentes via pública tipologia

nº pisos 1 pisos < cota de soleira 0 classificação edifício com valor de conjunto

ramo/nome

ramo/nome

caraterísticas construtivas

estado geral razoável remate beirado revestimento fachada reboco pintura tinta

cor fachada amarelo estrutura portante outros elem. fachada grades metálicas, chaminé

0860606

material pedra alvenaria ordinária tipo cobertura inclinada - 1 água mat. cobertura telha canudo

adulterações caixilharias/grades riscos - necessidades -

observações -

habitação unifamiliar1 1

E

época const. Sec XIX (1851 a 1900)

edificio 036

propriedade Privada

função piso 0 residencial

função edifício residencial

morada Travessa de Nossa Senhora do Monte do Carmo, 4

nº fogos nº frentes via pública tipologia

nº pisos 2 pisos < cota de soleira 0 classificação edifício com valor de conjunto

ramo/nome

ramo/nome

caraterísticas construtivas

estado geral bom remate beirado revestimento fachada reboco pintura tinta

cor fachada verde estrutura portante outros elem. fachada soco com desperdícios de pedra 

mármore

0860605

material pedra alvenaria ordinária tipo cobertura inclinada - 1 água mat. cobertura telha canudo

adulterações marquise, caixilharia, 

estores

riscos - necessidades -

observações -

habitação unifamiliar1 1



E

época const. Sec XIX (1851 a 1900)

edificio 037

propriedade Privada

função piso 0 desocupado

função edifício desocupado

morada Travessa de Nossa Senhora do Monte do Carmo, 6

nº fogos nº frentes via pública tipologia

nº pisos 2 pisos < cota de soleira 0 classificação edifício corrente e de transição

ramo/nome

ramo/nome

caraterísticas construtivas

estado geral ruína remate beirado revestimento fachada reboco pintura tinta

cor fachada bege estrutura portante outros elem. fachada soco pintado, guardas em madeira

2015

material pedra alvenaria ordinária tipo cobertura inclinada - 1 água mat. cobertura telha canudo

adulterações caixilharias, estores riscos derrocada necessidades obras de reabilitação

observações Edifício devoluto. Tem portão de acesso a pequeno logradouro

habitação unifamiliar1 1

E

época const. Sec XX (1926 a 1974)

edificio 038

propriedade Privada

função piso 0 desocupado

função edifício desocupado

morada Travessa de Nossa Senhora do Monte do Carmo, 6B

nº fogos nº frentes via pública tipologia

nº pisos 1 pisos < cota de soleira 0 classificação edifício corrente e de transição

ramo/nome

ramo/nome

caraterísticas construtivas

estado geral ruína remate - revestimento fachada reboco pintura tinta

cor fachada - estrutura portante outros elem. fachada marquise em alumínio

0860604

material alvenaria tijolo maciço tipo cobertura plana mat. cobertura -

adulterações composição riscos derrocada necessidades -

observações Não foi possível aferir as características construtivas uma zex que o edifício ruíu. Tem logradouro sobreelevado relativamente à via pública

-

Armazém da metalúrgica

0 1



E

época const. Sec XX (1901 a 1925)

edificio 039

propriedade Privada

função piso 0 desocupado

função edifício desocupado

morada Travessa de Nossa Senhora do Monte do Carmo, 4

nº fogos nº frentes via pública tipologia

nº pisos 2 pisos < cota de soleira 0 classificação edifício com valor de conjunto

ramo/nome

ramo/nome

caraterísticas construtivas

estado geral ruína remate cornija, platibanda revestimento fachada reboco pintura tinta

cor fachada - estrutura portante outros elem. fachada cunhais e soco pintados

0860603

material alvenaria tijolo maciço tipo cobertura inclinada - 2 águas mat. cobertura telha marselha

adulterações - riscos derrocada necessidades -

observações Tem logradouro sobreelevado relativamente à via pública

habitação unifamiliar1 1



F

época const. Sec XX (1975 a 2000)

edificio 040

propriedade Privada

função piso 0 armazenamento

função edifício armazenamento

morada Travessa de Nossa Senhora do Monte do Carmo s/n

nº fogos nº frentes via pública tipologia

nº pisos 1 pisos < cota de soleira 0 classificação edifício corrente e de transição

ramo/nome

ramo/nome

caraterísticas construtivas

estado geral bom remate - revestimento fachada sem revestimento

cor fachada branco estrutura - outros elem. fachada -

0860501

material pré-fabricado tipo cobertura inclinada - 4 águas mat. cobertura chapa metálica

adulterações composição riscos - necessidades relocalização

observações Acesso por portão de antiga quinta; sobreelevado em relação à via pública. Sem possibilidade de confirmar os dados.

armazém

Armazém

0 0

F

época const. Sec XX (1901 a 1925)

edificio 041

propriedade Privada

função piso 0 desocupado

função edifício desocupado

morada Travessa de Nossa Senhora do Monte do Carmo s/n

nº fogos nº frentes via pública tipologia

nº pisos 1 pisos < cota de soleira 0 classificação edifício com valor de conjunto

ramo/nome

ramo/nome

caraterísticas construtivas

estado geral ruína remate beirado e friso revestimento fachada reboco pintura tinta

cor fachada rosa estrutura portante outros elem. fachada -

0860502

material alvenaria tijolo maciço tipo cobertura inclinada - 1 água mat. cobertura telha lusa

adulterações - riscos derrocada necessidades obras de reabilitação

observações Localização central, junto à biblioteca municipal

habitação unifamiliar1 2



F

época const. Sec XX (1901 a 1925)

edificio 042

propriedade Privada

função piso 0 residencial

função edifício residencial

morada Largo de Nossa Senhora do Monte do Carmo, 1

nº fogos nº frentes via pública tipologia

nº pisos 1 pisos < cota de soleira 0 classificação edifício corrente e de transição

ramo/nome

ramo/nome

caraterísticas construtivas

estado geral mau remate - revestimento fachada reboco pintura tinta

cor fachada rosa estrutura portante outros elem. fachada -

0860503

material alvenaria tijolo maciço tipo cobertura inclinada - 1 água mat. cobertura telha lusa

adulterações caixilharias/cantaria 

pintada

riscos degradação de 

materiais

necessidades obras de reabilitação

observações -

habitação unifamiliar1 1

F

época const. Sec XIX (1851 a 1900)

edificio 043

propriedade Privada

função piso 0 desocupado

função edifício desocupado

morada Largo de Nossa Senhora do Monte do Carmo, 1A

nº fogos nº frentes via pública tipologia

nº pisos 2 pisos < cota de soleira 0 classificação edifício com valor de conjunto

ramo/nome

ramo/nome

caraterísticas construtivas

estado geral mau remate - revestimento fachada reboco pintura tinta

cor fachada rosa estrutura portante outros elem. fachada gradeamento metalico

0860504

material pedra alvenaria 

ordinária/tijolo maciço

tipo cobertura inclinada - 2 águas mat. cobertura telha lusa

adulterações caixilharias, estores riscos degradação de 

materiais

necessidades obras de reabilitação

observações -

habitação unifamiliar1 1



F

época const. Sec XX (1926 a 1974)

edificio 044

propriedade Privada

função piso 0 desocupado

função edifício desocupado

morada Largo de Nossa Senhora do Monte do Carmo s/n

nº fogos nº frentes via pública tipologia

nº pisos 1 pisos < cota de soleira 0 classificação edifício corrente e de transição

ramo/nome

ramo/nome

caraterísticas construtivas

estado geral razoável remate - revestimento fachada reboco pintura tinta

cor fachada castanho estrutura portante outros elem. fachada toldo, portão de correr metálico

0860505

material alvenaria tijolo maciço tipo cobertura inclinada - 1 água mat. cobertura telha marselha

adulterações grafitis riscos degradação de 

materiais

necessidades obras de reconversão

observações Já foi armazém da metalúrgica Dorpe, Lda.

armazém

Armazém

0 1

F

época const. Sec XX (1901 a 1925)

edificio 045

propriedade Privada

função piso 0 residencial

função edifício residencial

morada Rua da Igreja, 10

nº fogos nº frentes via pública tipologia

nº pisos 2 pisos < cota de soleira 0 classificação edifício com valor de conjunto

ramo/nome

ramo/nome

caraterísticas construtivas

estado geral bom remate beirado revestimento fachada reboco pintura tinta

cor fachada branco/cinza estrutura portante outros elem. fachada cunhais rebocados e pintados; friso, 

placa publicitária

0860507

material alvenaria tijolo maciço tipo cobertura inclinada - 2 águas mat. cobertura telha marselha

adulterações vãos riscos - necessidades obras de conservação

observações Edifício  em L, formado por dois corpos adossados, em que o acesso pela Rua Guilherme Gomes Fernandes deixou de existir. Presume-se que 
haja acesso pelo portão da Trav. Nª Srª do Monte do Carmo.

habitação unifamiliar

Centro Explicações Matemática

1 2



F

época const. Sec XIX (1851 a 1900)

edificio 046

propriedade Privada

função piso 0 residencial

função edifício residencial

morada Rua da Igreja, 8

nº fogos nº frentes via pública tipologia

nº pisos 2 pisos < cota de soleira 0 classificação edifício com valor de conjunto

ramo/nome

ramo/nome

caraterísticas construtivas

estado geral bom remate cornija revestimento fachada reboco pintura tinta

cor fachada branco estrutura portante outros elem. fachada cunhais e soco pintados

0860508

material alvenaria tijolo maciço tipo cobertura inclinada - 4 águas mat. cobertura telha canudo

adulterações estores riscos - necessidades -

observações -

habitação unifamiliar1 1

F

época const. Sec XIX (1851 a 1900)

edificio 047

propriedade Privada

função piso 0 comercial

função edifício comercial/residencial

morada Rua da Igreja, 6_6A

nº fogos nº frentes via pública tipologia

nº pisos 2 pisos < cota de soleira 0 classificação edifício com valor de conjunto

ramo/nome

ramo/nome

caraterísticas construtivas

estado geral mau remate beirado duplo revestimento fachada reboco pintura tinta

cor fachada amarelo estrutura portante outros elem. fachada friso, placa publicitária

0860509

material pedra alvenaria 

ordinária/tijolo maciço

tipo cobertura inclinada - 3 águas mat. cobertura telha canudo

adulterações caixilharias riscos degradação de 

materiais

necessidades obras de conservação

observações Sem possibilidade de confirmar se existe habitação ou se todo o edifício está ocupado pelo centro de explicações

habitação unifamiliar

Centro Explicações 

"Números&Letras"

1 1



F

época const. Sec XIX (1851 a 1900)

edificio 048

propriedade Privada

função piso 0 desocupado

função edifício desocupado

morada Rua da Igreja, 4

nº fogos nº frentes via pública tipologia

nº pisos 2 pisos < cota de soleira 0 classificação edifício com valor de conjunto

ramo/nome

ramo/nome

caraterísticas construtivas

estado geral mau remate cornija, platibanda revestimento fachada reboco pintura tinta

cor fachada rosa/branco estrutura portante outros elem. fachada soco, cunhaus e frisos pintados, 

portadas metálicas

0860510

material pedra alvenaria 

ordinária/tijolo maciço

tipo cobertura inclinada - 3 águas mat. cobertura telha marselha

adulterações caixilharias, portadas riscos degradação de 

materiais

necessidades obras de conservação

observações Casa que mantém a estrutura primitiva, Acesso por portão (n.º 2) por quintal. Piso 0 apresenta-se devoluto e a habitação é no 1º andar. Tem 
acesso automóvel por portão na Trav. Nª Srª do Monte do Carmo.

habitação unifamiliar

loja encerrada

1 1

F

época const. Sec XIX (1851 a 1900)

edificio 049

propriedade Privada

função piso 0 residencial

função edifício residencial

morada Rua da Igreja, 2

nº fogos nº frentes via pública tipologia

nº pisos 1 pisos < cota de soleira 1 classificação edifício corrente e de transição

ramo/nome

ramo/nome

caraterísticas construtivas

estado geral razoável remate friso revestimento fachada reboco pintura tinta

cor fachada branco estrutura portante outros elem. fachada -

2017

material pedra alvenaria 

ordinária/tijolo maciço

tipo cobertura inclinada - 2 águas mat. cobertura telha marselha

adulterações - riscos - necessidades -

observações Sobreelevado em relação à via pública. Edifício adossado ao 47, com acesso automóvel por portão na Trav. Nª Srª do Monte do Carmo.

habitação unifamiliar1 0



G

época const. Sec XIX (1851 a 1900)

edificio 050

propriedade Privada

função piso 0 assistência social

função edifício assistência social

morada Rua Alberto Monteiro s/n

nº fogos nº frentes via pública tipologia

nº pisos 2 pisos < cota de soleira 0 classificação edifício com valor de conjunto

ramo/nome

ramo/nome

caraterísticas construtivas

estado geral bom remate platibanda revestimento fachada reboco pintura tinta

cor fachada branco estrutura portante outros elem. fachada cunhais e soco pintados, grades em 

ferro

0860807

material alvenaria tijolo maciço tipo cobertura inclinada - 3 águas mat. cobertura telha lusa

adulterações caixilharias riscos - necessidades -

observações Assistência social: banhos, entrega de roupas e outros serviços de apoio social. No 1º piso (acesso pelo adro da igreja) tem outros serviços

equipamento

Obra Social Elisabeth Sanna - 

apoio social

0 2

G

época const. Sec XXI (2001 a 2012)

edificio 051

propriedade Privada

função piso 0 residencial

função edifício residencial

morada Rua Alberto Pereira Gonçalves, 2

nº fogos nº frentes via pública tipologia

nº pisos 2 pisos < cota de soleira 0 classificação edifício com valor de conjunto

ramo/nome

ramo/nome

caraterísticas construtivas

estado geral bom remate beirado revestimento fachada reboco pintura tinta

cor fachada bege estrutura estrutura de betão outros elem. fachada soco em pedra

0860806

material alvenaria tijolo furado tipo cobertura inclinada - 3 águas mat. cobertura telha lusa

adulterações - riscos - necessidades -

observações Bom exemplo de obras de reabilitação

habitação unifamiliar1 1



G

época const. Sec XX (1901 a 1925)

edificio 052

propriedade Privada

função piso 0 residencial

função edifício residencial

morada Rua Alberto Pereira Gonçalves, 4

nº fogos nº frentes via pública tipologia

nº pisos 2 pisos < cota de soleira 0 classificação edifício com valor de conjunto

ramo/nome

ramo/nome

caraterísticas construtivas

estado geral bom remate beirado revestimento fachada reboco pintura tinta

cor fachada rosa/branco estrutura portante outros elem. fachada cunhais e soco pintados

0860805

material alvenaria tijolo maciço tipo cobertura inclinada - 2 águas mat. cobertura telha canudo

adulterações vãos, caixilharias, 

cantarias pintadas

riscos - necessidades -

observações Alteração de um vão: transformaram uma porta em janela e passou a ter apenas um fogo.

habitação unifamiliar1 1

G

época const. Sec XX (1901 a 1925)

edificio 053

propriedade Privada

função piso 0 residencial

função edifício residencial

morada Rua Alberto Pereira Gonçalves, 6_6A_6B

nº fogos nº frentes via pública tipologia

nº pisos 1 pisos < cota de soleira 0 classificação edifício com valor de conjunto

ramo/nome

ramo/nome

caraterísticas construtivas

estado geral razoável remate beirado revestimento fachada reboco pintura tinta

cor fachada amarelo/cinza estrutura portante outros elem. fachada soco pintado

0860804

material alvenaria tijolo maciço tipo cobertura inclinada - 1 água mat. cobertura telha marselha

adulterações caixilharias riscos - necessidades obras de conservação

observações 1 fogo em cada porta; tem chaminés tracidionais

habitação multifamiliar3 1



G

época const. Sec XX (1901 a 1925)

edificio 054

propriedade Privada

função piso 0 residencial

função edifício residencial

morada Rua Alberto Pereira Gonçalves, 8

nº fogos nº frentes via pública tipologia

nº pisos 1 pisos < cota de soleira 0 classificação edifício com valor de conjunto

ramo/nome

ramo/nome

caraterísticas construtivas

estado geral razoável remate beirado revestimento fachada reboco pintura tinta

cor fachada amarelo/cinza estrutura portante outros elem. fachada soco pintado

0860803

material alvenaria tijolo maciço tipo cobertura inclinada - 1 água mat. cobertura telha marselha

adulterações caixilharias riscos - necessidades -

observações Tem logradouro não impermeabilizado com acesso direto pelo arruamento

habitação unifamiliar1 1

G

época const. Sec XXI (2001 a 2012)

edificio 055

propriedade Privada: Paróquia de Odivelas

função piso 0 assistência social

função edifício assistência social

morada Rua Maria Gomes da Silva Santos s/n

nº fogos nº frentes via pública tipologia

nº pisos 1 pisos < cota de soleira 1 classificação edifício corrente e de transição

ramo/nome

ramo/nome

caraterísticas construtivas

estado geral bom remate - revestimento fachada reboco pintura tinta

cor fachada branco estrutura estrutura de betão outros elem. fachada amplo vão envidraçado

0860802

material alvenaria tijolo furado tipo cobertura plana mat. cobertura betão

adulterações composição riscos - necessidades -

observações Tem pátio impermeabilizado abaixo da cota do arruamento de acesso. O edifício apresenta um prolongamento que fica edacente à Igreja.

equipamento

Centro Comunitário e Paroquial 

de Odivelas

0 2



G

época const. Sec XX (1975 a 2000)

edificio 056

propriedade Privada

função piso 0 residencial

função edifício residencial

morada Rua Maria Gomes da Silva Santos, 11

nº fogos nº frentes via pública tipologia

nº pisos 1 pisos < cota de soleira 0 classificação edifício corrente e de transição

ramo/nome

ramo/nome

caraterísticas construtivas

estado geral bom remate beirado revestimento fachada reboco pintura tinta

cor fachada branco estrutura estrutura de betão outros elem. fachada grades metálicas

0860801

material alvenaria tijolo furado tipo cobertura inclinada - 1 água mat. cobertura chapa metálica

adulterações caixilharias riscos inundação necessidades -

observações Todo o edifício se desenvolve abaixo da cota do arruamento de acesso. Tem pátio totalmente impermeabilizado.

habitação unifamiliar1 1

G

época const. Sec XX (1975 a 2000)

edificio 057

propriedade Privada

função piso 0 residencial

função edifício residencial

morada Rua Maria Gomes da Silva Santos, 9

nº fogos nº frentes via pública tipologia

nº pisos 1 pisos < cota de soleira 1 classificação edifício corrente e de transição

ramo/nome

ramo/nome

caraterísticas construtivas

estado geral bom remate beirado revestimento fachada reboco pintura tinta

cor fachada branco estrutura estrutura de betão outros elem. fachada telheiro, grades em ferro

0860818

material alvenaria tijolo furado tipo cobertura inclinada - 3 águas mat. cobertura telha lusa

adulterações composição, caixilharias riscos degradação de 

materiais

necessidades obras de conservação

observações Tem logradouro impermeabilizado

habitação unifamiliar1 2



G

época const. Sec XIX (1851 a 1900)

edificio 058

propriedade Publica: municipal

função piso 0 cultural

função edifício cultural

morada Rua Maria Gomes da Silva Santos, 7

nº fogos nº frentes via pública tipologia

nº pisos 2 pisos < cota de soleira 0 classificação edifício de elevado interesse 

arquitetónico

ramo/nome

ramo/nome

caraterísticas construtivas

estado geral bom remate cornija, platibanda revestimento fachada reboco pintura tinta

cor fachada rosa estrutura estrutura de 

betão/portante

outros elem. fachada soco, pináculos e frisos em pedra, 

painel de azulejos

0860817

material alvenaria tijolo 

furado/alvenaria tijolo 

maciço

tipo cobertura inclinada - 2 águas, 

terraço

mat. cobertura telha marselha

adulterações composição, ampliação 

do piso 0

riscos - necessidades -

observações Parcialmente sobreelevado em relação ao arruamento de acesso; 2º piso é recuado

equipamento

Sociedade Musical Odivelense

0 1

G

época const. Sec XX (1901 a 1925)

edificio 059

propriedade Privada

função piso 0 residencial

função edifício residencial

morada Rua Maria Gomes da Silva Santos, 5_5A

nº fogos nº frentes via pública tipologia

nº pisos 2+1 pisos < cota de soleira 0 classificação edifício corrente e de transição

ramo/nome

ramo/nome

caraterísticas construtivas

estado geral bom remate friso, beirado revestimento fachada reboco pintura tinta

cor fachada sangue-de-boi estrutura estrutura de 

betão/portante

outros elem. fachada soco em pedra, varanda com 

guardas metálicas, tijolo de vidro

0860816

material alvenaria tijolo 

furado/alvenaria tijolo 

maciço

tipo cobertura inclinada - 2 águas mat. cobertura telha lusa

adulterações composição, estores, 

cobertura

riscos - necessidades -

observações Piso superior recuado, com terraço

habitação unifamiliar1 1



G

época const. Sec XX (1926 a 1974)

edificio 060

propriedade Privada

função piso 0 residencial

função edifício residencial

morada Rua Maria Gomes da Silva Santos, 3

nº fogos nº frentes via pública tipologia

nº pisos 1 pisos < cota de soleira 0 classificação edifício corrente e de transição

ramo/nome

ramo/nome

caraterísticas construtivas

estado geral razoável remate - revestimento fachada reboco pintura tinta

cor fachada amarelo estrutura portante outros elem. fachada soco em pedra

0860815

material alvenaria tijolo maciço tipo cobertura inclinada - 1 água mat. cobertura telha marselha

adulterações revestimentos, 

caixilharias, estores

riscos - necessidades -

observações -

habitação unifamiliar1 1

G

época const. Sec XX (1926 a 1974)

edificio 061

propriedade Privada

função piso 0 armazenamento

função edifício armazenamento

morada Rua Maria Gomes da Silva Santos, 1

nº fogos nº frentes via pública tipologia

nº pisos 1 pisos < cota de soleira 0 classificação edifício corrente e de transição

ramo/nome

ramo/nome

caraterísticas construtivas

estado geral mau remate - revestimento fachada reboco

cor fachada - estrutura portante outros elem. fachada -

0860814

material alvenaria tijolo maciço tipo cobertura inclinada - 2 águas mat. cobertura chapa fibrocimento ondulada/telha 

lusa

adulterações - riscos degradação de 

materiais

necessidades obras de reabilitação

observações Parece ser uma garagem, mas aparenta estar devoluto

armazém0 2



G

época const. Sec XIX (1851 a 1900)

edificio 062

propriedade Privada

função piso 0 residencial

função edifício residencial

morada Rua Alberto Monteiro, 18_18A

nº fogos nº frentes via pública tipologia

nº pisos 2 pisos < cota de soleira 0 classificação edifício com valor de conjunto

ramo/nome

ramo/nome

caraterísticas construtivas

estado geral razoável remate beirado duplo revestimento fachada reboco pintura tinta

cor fachada bege/cinza estrutura portante outros elem. fachada soco pintado, algeroz

0860813

material pedra alvenaria ordinária tipo cobertura inclinada - 2 águas mat. cobertura telha lusa

adulterações vãos, caixilharias, estores riscos - necessidades -

observações Foi aberto um novo vão

habitação multifamiliar2 1

G

época const. Sec XIX (1851 a 1900)

edificio 063

propriedade Privada

função piso 0 residencial

função edifício residencial

morada Rua Alberto Monteiro, 20_20A

nº fogos nº frentes via pública tipologia

nº pisos 2 pisos < cota de soleira 0 classificação edifício com valor de conjunto

ramo/nome

ramo/nome

caraterísticas construtivas

estado geral mau remate cornija, beirado revestimento fachada reboco

cor fachada - estrutura portante outros elem. fachada algeroz

0860812

material pedra alvenaria ordinária tipo cobertura inclinada - 2 águas mat. cobertura telha lusa

adulterações caixilharias, estores riscos degradação de 

materiais

necessidades obras de reabilitação

observações Aparenta estar devoluto

habitação multifamiliar2 1



G

época const. Sec XX (1901 a 1925)

edificio 064

propriedade Privada

função piso 0 residencial

função edifício residencial

morada Rua Alberto Monteiro, 22_22A_22B

nº fogos nº frentes via pública tipologia

nº pisos 2 pisos < cota de soleira 0 classificação edifício com valor de conjunto

ramo/nome

ramo/nome

caraterísticas construtivas

estado geral bom remate cornija, beirado revestimento fachada reboco pintura tinta

cor fachada amarelo/branco estrutura portante outros elem. fachada cunhais e soco pintado, algeroz

0860811

material alvenaria tijolo maciço tipo cobertura inclinada - 2 águas mat. cobertura telha marselha

adulterações caixilharias, estores, 

cantarias pintadas

riscos - necessidades -

observações -

habitação multifamiliar3 1

G

época const. Sec XIX (1851 a 1900)

edificio 065

propriedade Privada

função piso 0 residencial

função edifício residencial

morada Rua Alberto Monteiro, 24

nº fogos nº frentes via pública tipologia

nº pisos 2 pisos < cota de soleira 0 classificação edifício com valor de conjunto

ramo/nome

ramo/nome

caraterísticas construtivas

estado geral bom remate beirado revestimento fachada reboco pintura tinta

cor fachada amarelo/branco estrutura portante outros elem. fachada soco pintado, algeroz

0860810

material alvenaria tijolo maciço tipo cobertura inclinada - 1 águas mat. cobertura telha lusa

adulterações caixilharias, cantarias 

pintadas

riscos - necessidades -

observações Parece estar adossado a um edifício no alçado tardoz, sem possibilidade de confirmação

habitação unifamiliar1 1



G

época const. Sec XIX (1851 a 1900)

edificio 066

propriedade Privada: Paróquia de Odivelas

função piso 0 assistência social

função edifício assistência social

morada Rua Alberto Monteiro, 26

nº fogos nº frentes via pública tipologia

nº pisos 2 pisos < cota de soleira 0 classificação edifício com valor de conjunto

ramo/nome

ramo/nome

caraterísticas construtivas

estado geral bom remate platibanda revestimento fachada reboco pintura tinta

cor fachada branco estrutura portante outros elem. fachada -

0860809

material alvenaria tijolo maciço tipo cobertura inclinada - 3 águas mat. cobertura telha marselha

adulterações caixilharias riscos - necessidades -

observações Apoio social: banco alimentar, catequese e outros serviços paroquiais

equipamento

Centro Paroquial de Odivelas

0 1

G

época const. Sec XVII

edificio 067

propriedade Privada: Igreja catolica

função piso 0 religioso

função edifício religioso

morada Rua Alberto Monteiro

nº fogos nº frentes via pública tipologia

nº pisos 1 pisos < cota de soleira 1 classificação Imóvel de Interesse Público

ramo/nome

ramo/nome

caraterísticas construtivas

estado geral bom remate cornija revestimento fachada reboco pintura tinta

cor fachada branco estrutura portante outros elem. fachada cunhais, soco, frontões e molduras 

dos vãos em pedra lioz,

0860808

material pedra alvenaria ordinária tipo cobertura inclinada - 2 águas mat. cobertura telha marselha

adulterações - riscos - necessidades -

observações Cota de soleira superior ao arruamento. Adro da Igreja dá acesso aos edifícios laterais com serviços religiosos

equipamento

Igreja Matriz de Odivelas/Igreja 

do Santíssimo Nome de Jesus



H

época const. Sec XIX (1851 a 1900)

edificio 068

propriedade Privada

função piso 0 armazenamento

função edifício armazenamento/residencial

morada Rua Alberto Monteiro, 35_37

nº fogos nº frentes via pública tipologia

nº pisos 2 pisos < cota de soleira 0 classificação edifício com valor de conjunto

ramo/nome

ramo/nome

caraterísticas construtivas

estado geral razoável remate beirado revestimento fachada reboco pintura tinta

cor fachada branco/cinza estrutura portante outros elem. fachada soco pintado

0860711

material pedra alvenaria 

ordinária/tijolo maciço

tipo cobertura inclinada - 2 e 4 águas mat. cobertura telha lusa/telha marselha/chapa 

metálica

adulterações cobertura do pátio da 

entrada, 

composição/uso; 

caixilharias

riscos - necessidades -

observações O n.º 35 dá acesso direto ao logradouro/jardim; edifício de gaveto formado por três corpos adossados, um deles com 2 pisos, e outro 
ocupado com armazém, separado da habitação, com acesso pela R. Igreja;

habitação multifamiliar2 2

H

época const. Sec XIX (1851 a 1900)

edificio 069

propriedade Privada

função piso 0 comercial/serviços

função edifício comercial/serviços

morada Rua da Igreja, 3

nº fogos nº frentes via pública tipologia

nº pisos 1 pisos < cota de soleira 0 classificação edifício com valor de conjunto

ramo/nome

ramo/nome

caraterísticas construtivas

estado geral razoável remate platibanda revestimento fachada reboco pintura tinta

cor fachada branco estrutura portante outros elem. fachada soco e cunhal pintado

0860713

material pedra alvenaria ordinária tipo cobertura inclinada - 2 águas mat. cobertura telha lusa

adulterações vãos, caixilharias, toldos riscos - necessidades -

observações -

comercial

Restaurante "Sinal Verde"

0 1



H

época const. Sec XVIII

edificio 070

propriedade Privada

função piso 0 residencial

função edifício residencial

morada Rua Guilherme Gomes Fernandes, 118/Rua da Igreja, 5

nº fogos nº frentes via pública tipologia

nº pisos 2 pisos < cota de soleira 0 classificação edifício com valor de conjunto

ramo/nome

ramo/nome

caraterísticas construtivas

estado geral bom remate beirado revestimento fachada reboco pintura tinta

cor fachada amarelo/cinza estrutura portante outros elem. fachada soco e cunhais pintados

0860714

material pedra alvenaria ordinária tipo cobertura inclinada - 3 e 2 águas mat. cobertura telha lusa

adulterações vãos riscos - necessidades -

observações Edifício de gaveto formado por dois corpos articulados um de 2 pisos e outro de 1, este com acesso pela R. Igreja, nº 5; alteração de um vão: 
uma porta pasosu a ser janela

habitação multifamiliar2 2

H

época const. Sec XX (1901 a 1925)

edificio 071

propriedade Privada

função piso 0 desocupado

função edifício desocupado

morada Rua Guilherme Gomes Fernandes, 116

nº fogos nº frentes via pública tipologia

nº pisos 2 pisos < cota de soleira 0 classificação edifício com valor de conjunto

ramo/nome

ramo/nome

caraterísticas construtivas

estado geral mau remate platibanda revestimento fachada reboco pintura tinta

cor fachada rosa estrutura portante outros elem. fachada r/c rebocado sem pintura; friso e 

cornija salientespintados

0860715

material alvenaria tijolo maciço tipo cobertura inclinada - 2 águas mat. cobertura telha marselha

adulterações caixinharias riscos degradação de 

materiais

necessidades obras de reabilitação

observações Parece estar devoluto, sem possibilidade de confirmação

habitação unifamiliar1 1



H

época const. Sec XIX (1851 a 1900)

edificio 072

propriedade Privada

função piso 0 desocupado

função edifício desocupado

morada Rua Guilherme Gomes Fernandes, 114

nº fogos nº frentes via pública tipologia

nº pisos 2 pisos < cota de soleira 0 classificação edifício com valor de conjunto

ramo/nome

ramo/nome

caraterísticas construtivas

estado geral mau remate platibanda revestimento fachada reboco pintura tinta

cor fachada bege estrutura portante outros elem. fachada soco com reboco projetado

0860716

material pedra alvenaria 

ordinária/tijolo maciço

tipo cobertura inclinada - 2 águas mat. cobertura telha marselha

adulterações revestimentos, 

caixilharias, estores

riscos degradação de 

materiais

necessidades obras de conservação

observações Parece estar devoluto, sem possibilidade de confirmação; tem águas furtadas

habitação unifamiliar1 1

H

época const. Sec XVIII

edificio 073

propriedade Privada

função piso 0 desocupado

função edifício desocupado

morada Rua Guilherme Gomes Fernandes, 112_112A

nº fogos nº frentes via pública tipologia

nº pisos 2 pisos < cota de soleira 0 classificação edifício com valor de conjunto

ramo/nome

ramo/nome

caraterísticas construtivas

estado geral mau remate beirado revestimento fachada reboco pintura tinta

cor fachada amarelo/branco estrutura portante outros elem. fachada soco e cunhais pintados

0860717

material pedra alvenaria ordinária tipo cobertura inclinada - 2 águas mat. cobertura telha canudo

adulterações vãos, caixilharias, 

portadas, cantarias 

pintadas

riscos degradação de 

materiais

necessidades obras de reabilitação

observações Parece estar devoluto, sem possibilidade de confirmação; tem águas furtadas

habitação multifamiliar2 1



H

época const. Sec XIX (1851 a 1900)

edificio 074

propriedade Privada

função piso 0 comercial/serviços

função edifício comercial/serviços

morada Rua Guilherme Gomes Fernandes, 110

nº fogos nº frentes via pública tipologia

nº pisos 2 pisos < cota de soleira 0 classificação edifício com valor de conjunto

ramo/nome

ramo/nome

caraterísticas construtivas

estado geral razoável remate beirado revestimento fachada reboco pintura tinta

cor fachada cinza estrutura portante outros elem. fachada soco e cunhais pintados, algeroz, 

placa publicitária

0860718

material pedra alvenaria ordinária tipo cobertura inclinada - 2 águas mat. cobertura telha canudo

adulterações vãos, caixilharias, 

estores, cantarias 

pintadas

riscos - necessidades -

observações Edifício de habitação adaptado a agência funerária.

comercial

Agência funerária "A Funerária 

de Odivelas"

0 1

H

época const. Sec XIX (1851 a 1900)

edificio 075

propriedade Privada

função piso 0 residencial

função edifício residencial

morada Rua Guilherme Gomes Fernandes, 108

nº fogos nº frentes via pública tipologia

nº pisos 2 pisos < cota de soleira 0 classificação edifício com valor de conjunto

ramo/nome

ramo/nome

caraterísticas construtivas

estado geral razoável remate beirado duplo revestimento fachada reboco pintura tinta

cor fachada cinza estrutura portante outros elem. fachada soco e cunhais pintados

0860719

material pedra alvenaria ordinária tipo cobertura inclinada - 2 águas mat. cobertura telha lusa

adulterações caixilharias/estores, 

abertura na fachada

riscos degradação de 

materiais

necessidades obras de conservação

observações Um dos fogos aparenta estar desocupado;

habitação multifamiliar2 1



H

época const. Sec XX (1975 a 2000)

edificio 076

propriedade Privada

função piso 0 comercial

função edifício comercial/residencial

morada Rua Guilherme Gomes Fernandes, 106

nº fogos nº frentes via pública tipologia

nº pisos 3 pisos < cota de soleira 0 classificação edifício corrente e de transição

ramo/nome

ramo/nome

caraterísticas construtivas

estado geral razoável remate beirado revestimento fachada reboco pintura tinta

cor fachada bege estrutura estrutura de betão outros elem. fachada -

0860720

material alvenaria tijolo furado tipo cobertura inclinada - 2 águas mat. cobertura telha lusa

adulterações volumetria, caixilharia, 

estores

riscos - necessidades -

observações As habitações aparentam estar desocupadas

habitação multifamiliar

Agência funerária "Funerária 

Central de Odivelas"

2 1

H

época const. Sec XIX (1801 a 1850)

edificio 077

propriedade Privada

função piso 0 comercial

função edifício comercial/residencial

morada Rua Guilherme Gomes Fernandes, 104_104A_104B

nº fogos nº frentes via pública tipologia

nº pisos 2 pisos < cota de soleira 0 classificação edifício com valor de conjunto

ramo/nome

ramo/nome

caraterísticas construtivas

estado geral razoável remate cornija revestimento fachada reboco pintura tinta/azulejo

cor fachada bege/granco estrutura portante outros elem. fachada cunhais em pedra, varandins com 

guardas em ferro forjado

0860721

material pedra alvenaria ordinária tipo cobertura inclinada - 3 águas mat. cobertura telha lusa

adulterações vãos, caixilharias, 

estores, cantarias 

pintadas

riscos - necessidades obras de conservação

observações A habitação parece estar desocupada

habitação unifamiliar

Mini-mercado "Frescura da 

Horta"

1 1



H

época const. Sec XIX (1801 a 1850)

edificio 078

propriedade Privada

função piso 0 comercial

função edifício comercial/residencial

morada Rua Guilherme Gomes Fernandes, 102_102A_102B

nº fogos nº frentes via pública tipologia

nº pisos 2 pisos < cota de soleira 0 classificação edifício com valor de conjunto

ramo/nome

ramo/nome

caraterísticas construtivas

estado geral bom remate cornija revestimento fachada reboco pintura tinta

cor fachada rosa estrutura portante outros elem. fachada cunhais em pedra, varandins com 

guardas em ferro forjado; toldo

0860722

material pedra alvenaria ordinária tipo cobertura inclinada - 4 águas mat. cobertura telha lusa

adulterações vãos, caixilharias riscos - necessidades -

observações -

habitação unifamiliar

Loja de Fardas

1 1

H

época const. Sec XIX (1851 a 1900)

edificio 079

propriedade Privada

função piso 0 desocupado

função edifício desocupado

morada Rua Guilherme Gomes Fernandes, 100_100A

nº fogos nº frentes via pública tipologia

nº pisos 2 pisos < cota de soleira 0 classificação edifício com valor de conjunto

ramo/nome

ramo/nome

caraterísticas construtivas

estado geral mau remate cornija, platibanda revestimento fachada reboco pintura tinta/azulejo

cor fachada verde estrutura portante outros elem. fachada soco e cunhais em reboco,

0860723

material pedra alvenaria ordinária tipo cobertura inclinada - 4 águas mat. cobertura telha marselha

adulterações caixilharias, estores riscos degradação de 

materiais

necessidades obras de reabilitação

observações Vaos do primeiro andar estão encerrados; loja abandonada

habitação unifamiliar

espaço comercial desocupado

1 1



H

época const. Sec XIX (1801 a 1850)

edificio 080

propriedade Privada

função piso 0 desocupado

função edifício desocupado

morada Rua Guilherme Gomes Fernandes, 98_98A

nº fogos nº frentes via pública tipologia

nº pisos 2 pisos < cota de soleira 0 classificação edifício com valor de conjunto

ramo/nome

ramo/nome

caraterísticas construtivas

estado geral mau remate cornija revestimento fachada reboco pintura tinta

cor fachada rosa estrutura portante outros elem. fachada cunhais pintados

0860724

material pedra alvenaria ordinária tipo cobertura inclinada - 2 águas mat. cobertura telha marselha

adulterações caixilharias, estores riscos degradação de 

materiais

necessidades obras de reabilitação

observações Edifício aparenta estar devoluto

habitação multifamiliar2 1

H

época const. Sec XX (1901 a 1925)

edificio 081

propriedade Privada

função piso 0 comercial/serviços

função edifício comercial/serviços

morada Rua Guilherme Gomes Fernandes, 96

nº fogos nº frentes via pública tipologia

nº pisos 2 pisos < cota de soleira 0 classificação edifício com valor de conjunto

ramo/nome

ramo/nome

caraterísticas construtivas

estado geral bom remate beirado revestimento fachada reboco pintura tinta

cor fachada bege estrutura portante outros elem. fachada soco em pedra, varandim com 

guardas em ferro forjado, painel 

publicitário, algeroz

0860725

material alvenaria tijolo maciço tipo cobertura inclinada - 3 águas mat. cobertura telha canudo

adulterações vãos, caixilharias, estores riscos - necessidades -

observações Todo o edifício aparenta estar afeto ao bar

comercial

Bar "Noite Antiga"

0 1



H

época const. Sec XVII

edificio 082

propriedade Privada

função piso 0 residencial

função edifício residencial

morada Rua Guilherme Gomes Fernandes, 94

nº fogos nº frentes via pública tipologia

nº pisos 2 pisos < cota de soleira 0 classificação edifício com valor de conjunto

ramo/nome

ramo/nome

caraterísticas construtivas

estado geral bom remate cornija revestimento fachada reboco pintura tinta

cor fachada rosa/branco estrutura portante outros elem. fachada cunhais pintados, varandim com 

guardas em ferro forjado

0860726

material pedra alvenaria ordinária tipo cobertura inclinada - 1 água mat. cobertura telha canudo

adulterações caixilharias riscos - necessidades -

observações -

habitação unifamiliar1 1

H

época const. Sec XIX (1851 a 1900)

edificio 083

propriedade Privada

função piso 0 comercial

função edifício comercial/residencial

morada Rua Guilherme Gomes Fernandes, 92_92A

nº fogos nº frentes via pública tipologia

nº pisos 3+1 pisos < cota de soleira 0 classificação edifício com valor de conjunto

ramo/nome

ramo/nome

caraterísticas construtivas

estado geral bom remate beirado revestimento fachada reboco pintura tinta

cor fachada amarelo estrutura estrutura de 

betão/portante

outros elem. fachada soco em pedra, friso saliente 

pintado, varandins com quardas em 

ferro forjado, toldo, algeroz, 

estendais

0860727

material pedra alvenaria 

ordinária/tijolo furado

tipo cobertura inclinada - 2 águas, 

terraço

mat. cobertura telha lusa

adulterações volumetria, caixilharias, 

estores, revestimentos

riscos - necessidades -

observações Parece ter havido aumento irregular de cércea, com águas furtadas

habitação unifamiliar

Loja lingerie  "Modas Miller"

1 1



H

época const. Sec XIX (1851 a 1900)

edificio 084

propriedade Privada

função piso 0 comercial

função edifício comercial/residencial

morada Rua Guilherme Gomes Fernandes, 90_90A

nº fogos nº frentes via pública tipologia

nº pisos 3 pisos < cota de soleira 0 classificação edifício com valor de conjunto

ramo/nome

ramo/nome

caraterísticas construtivas

estado geral razoável remate balaustrada revestimento fachada revestimento cerâmico

cor fachada verde/branco estrutura portante outros elem. fachada painel de azulejo, soco e cunhais 

em pedra, varanda com guardas em 

ferro forjado

0860728

material alvenaria tijolo maciço tipo cobertura inclinada - 3 águas mat. cobertura telha canudo

adulterações caixilharias, estores riscos degradação de 

materiais

necessidades obras de conservação

observações -

habitação multifamiliar

Drograria

2 1

H

época const. Sec XIX (1851 a 1900)

edificio 085

propriedade Privada

função piso 0 comercial

função edifício comercial/residencial

morada Rua Guilherme Gomes Fernandes, 88_88A

nº fogos nº frentes via pública tipologia

nº pisos 2 pisos < cota de soleira 0 classificação edifício com valor de conjunto

ramo/nome

ramo/nome

caraterísticas construtivas

estado geral razoável remate beirado revestimento fachada reboco pintura tinta

cor fachada sangue-de-boi/branco estrutura portante outros elem. fachada soco pintado

0860729

material pedra alvenaria ordinária tipo cobertura inclinada - 2 águas mat. cobertura telha marselha

adulterações caixilharias/estores riscos - necessidades -

observações O armazém situa-se no piso térreo, parece estar associado à drogaria do nº90A

habitação unifamiliar

Armazém

1 1



H

época const. Sec XIX (1851 a 1900)

edificio 086

propriedade Privada

função piso 0 residencial

função edifício residencial

morada Rua Guilherme Gomes Fernandes, 86_86A

nº fogos nº frentes via pública tipologia

nº pisos 2 pisos < cota de soleira 0 classificação edifício com valor de conjunto

ramo/nome

ramo/nome

caraterísticas construtivas

estado geral mau remate beirado revestimento fachada reboco pintura tinta

cor fachada bege/rosa estrutura portante outros elem. fachada soco pintado

0860730

material pedra alvenaria ordinária tipo cobertura inclinada - 4 águas mat. cobertura telha marselha

adulterações caixilharias riscos degradação de 

materiais

necessidades obras de reabilitação

observações Edifício de gaveto, ea fachada da Travessa está pintada de rosa

habitação unifamiliar

espaço comercial desocupado

1 2

H

época const. Sec XIX (1851 a 1900)

edificio 087

propriedade Privada

função piso 0 residencial

função edifício residencial

morada Travessa da Cruz, 4

nº fogos nº frentes via pública tipologia

nº pisos 2 pisos < cota de soleira 0 classificação edifício com valor de conjunto

ramo/nome

ramo/nome

caraterísticas construtivas

estado geral bom remate beirado duplo revestimento fachada reboco pintura tinta

cor fachada sangue-de-boi estrutura portante outros elem. fachada soco pintado, painel de azulejos

0860731

material pedra alvenaria ordinária tipo cobertura inclinada - 2 águas mat. cobertura telha marselha

adulterações caixilharias riscos - necessidades -

observações -

habitação unifamiliar1 1



H

época const. Sec XX (1901 a 1925)

edificio 088

propriedade Privada

função piso 0 serviços

função edifício serviços

morada Rua Alberto Monteiro, 11/Travessa da Cruz, 2

nº fogos nº frentes via pública tipologia

nº pisos 1 pisos < cota de soleira 1 classificação edifício corrente e de transição

ramo/nome

ramo/nome

caraterísticas construtivas

estado geral razoável remate platibanda revestimento fachada reboco pintura tinta

cor fachada amarelo estrutura portante outros elem. fachada soco pintado, grades em ferro 

forjado, friso saliente, toldo, placa 

publicitária

0860701

material alvenaria tijolo maciço tipo cobertura inclinada - 3 águas mat. cobertura telha canudo

adulterações caixilharias/estores/told

o

riscos - necessidades -

observações O gabinete de estética está abaixo da cota de soleira do edifício e tem acesso pela fachada lateral na Trav. Da Cruz (rua pedonal).

comercial

Gabinete de estética

Odivelas Futebol Clube (café)

0 2

H

época const. Sec XVIII

edificio 089

propriedade Privada

função piso 0 residencial

função edifício residencial

morada Rua Alberto Monteiro, 13_13A_13B_13C

nº fogos nº frentes via pública tipologia

nº pisos 2 pisos < cota de soleira 0 classificação edifício com valor de conjunto

ramo/nome

ramo/nome

caraterísticas construtivas

estado geral razoável remate - revestimento fachada reboco pintura tinta

cor fachada branco estrutura portante outros elem. fachada -

0860702

material pedra alvenaria ordinária tipo cobertura inclinada - 2 águas mat. cobertura telha canudo

adulterações caixilharias/estores riscos - necessidades -

observações -

habitação multifamiliar4 1



H

época const. Sec XVIII

edificio 090

propriedade Privada

função piso 0 desocupado

função edifício desocupado

morada Rua Alberto Monteiro, 15

nº fogos nº frentes via pública tipologia

nº pisos 1 pisos < cota de soleira 0 classificação edifício com valor de conjunto

ramo/nome

ramo/nome

caraterísticas construtivas

estado geral ruína remate - revestimento fachada sem revestimento

cor fachada - estrutura portante outros elem. fachada -

0860703

material pedra alvenaria ordinária tipo cobertura sem cobertura mat. cobertura -

adulterações - riscos derrocada necessidades obras de reabilitação

observações -

habitação unifamiliar0 1

H

época const. Sec XVIII

edificio 091

propriedade Privada

função piso 0 residencial

função edifício residencial

morada Rua Alberto Monteiro, 17_17A

nº fogos nº frentes via pública tipologia

nº pisos 1 pisos < cota de soleira 0 classificação edifício com valor de conjunto

ramo/nome

ramo/nome

caraterísticas construtivas

estado geral razoável remate friso revestimento fachada reboco pintura tinta

cor fachada rosa/salmão estrutura portante outros elem. fachada friso saliente pintado

0860704

material pedra alvenaria 

ordinária/tijolo maciço

tipo cobertura inclinada - 1 água mat. cobertura telha lusa

adulterações caixilharias riscos - necessidades -

observações Não apresenta janelas para a rua. O portão(nº17) parece dar acesso direto a logradouro. A habitação correpsonde ao nº17A.

habitação unifamiliar1 1



H

época const. Sec XX (1901 a 1925)

edificio 092

propriedade Privada

função piso 0 residencial

função edifício residencial

morada Rua Alberto Monteiro, 19

nº fogos nº frentes via pública tipologia

nº pisos 1 pisos < cota de soleira 0 classificação edifício com valor de conjunto

ramo/nome

ramo/nome

caraterísticas construtivas

estado geral bom remate cornija, platibanda revestimento fachada reboco pintura tinta

cor fachada amarelo estrutura portante outros elem. fachada cornija saliente pintada, soco em 

pedra lioz

0860705

material alvenaria tijolo maciço tipo cobertura inclinada - 2 águas mat. cobertura telha lusa

adulterações caixilharias/estores riscos - necessidades -

observações Bom exemplo de incorporação dos estores nos vãos.

habitação unifamiliar1 1

H

época const. Sec XVIII

edificio 093

propriedade Privada

função piso 0 desocupado

função edifício desocupado

morada Rua Alberto Monteiro, 21

nº fogos nº frentes via pública tipologia

nº pisos 2 pisos < cota de soleira 0 classificação edifício com valor de conjunto

ramo/nome

ramo/nome

caraterísticas construtivas

estado geral ruína remate friso revestimento fachada reboco pintura tinta

cor fachada rosa estrutura portante outros elem. fachada friso saliente pintado

0860706

material pedra alvenaria 

ordinária/tijolo maciço

tipo cobertura inclinada - 4 águas mat. cobertura telha canudo

adulterações - riscos derrocada necessidades obras de reabilitação

observações Da rua apenas se vê um muro com portão. Aparenta ser acesso a quintal de um edifício de dois pisos com águas furtadas, recuado face ao 
arruamento, em ruína, encostado ao nº100 da R. Guilherme Gomes Fernandes, também devoluto

habitação unifamiliar1 1



H

época const. Sec XIX (1851 a 1900)

edificio 094

propriedade Privada

função piso 0 residencial

função edifício residencial

morada Rua Alberto Monteiro, 23

nº fogos nº frentes via pública tipologia

nº pisos 1 pisos < cota de soleira 0 classificação edifício com valor de conjunto

ramo/nome

ramo/nome

caraterísticas construtivas

estado geral razoável remate cornija, platibanda revestimento fachada reboco pintura tinta

cor fachada salmão/cinza estrutura portante outros elem. fachada soco, cunhais e cornija pintados, 

friso saliente

0860707

material pedra alvenaria 

ordinária/tijolo maciço

tipo cobertura inclinada - 2 águas mat. cobertura telha marselha

adulterações cantarias pintadas riscos - necessidades -

observações -

habitação unifamiliar1 1

H

época const. Sec XIX (1851 a 1900)

edificio 095

propriedade Privada

função piso 0 residencial

função edifício residencial

morada Rua Alberto Monteiro, 25_25A

nº fogos nº frentes via pública tipologia

nº pisos 2 pisos < cota de soleira 0 classificação edifício com valor de conjunto

ramo/nome

ramo/nome

caraterísticas construtivas

estado geral razoável remate platibanda revestimento fachada reboco pintura tinta

cor fachada bege/cinza estrutura portante outros elem. fachada soco pintado, frisos salientes

0860708

material pedra alvenaria 

ordinária/tijolo maciço

tipo cobertura inclinada - 2 águas mat. cobertura telha marselha

adulterações vãos, caixilharias riscos - necessidades -

observações Alteração de um vão: uma porta passou a ser janela

habitação multifamiliar2 1



H

época const. Sec XIX (1851 a 1900)

edificio 096

propriedade Privada

função piso 0 residencial

função edifício residencial

morada Rua Alberto Monteiro, 27_29_31

nº fogos nº frentes via pública tipologia

nº pisos 2 pisos < cota de soleira 0 classificação edifício com valor de conjunto

ramo/nome

ramo/nome

caraterísticas construtivas

estado geral bom remate beirado duplo revestimento fachada reboco pintura tinta

cor fachada amarelo estrutura portante outros elem. fachada soco pintado

0860709

material pedra alvenaria ordinária tipo cobertura inclinada - 2 águas mat. cobertura telha marselha

adulterações caixilharias, estores, 

grades, pintura

riscos - necessidades -

observações 1º andar apresenta tom diferente de amarelo na fachada. O nº 27 parece ser acesso ao logradouro que está ocupado por armazém, sem 
possibilidade de confirmação de uso.

habitação multifamiliar2 1

H

época const. Sec XX (1901 a 1925)

edificio 097

propriedade Privada

função piso 0 residencial

função edifício residencial

morada Rua Alberto Monteiro, 33

nº fogos nº frentes via pública tipologia

nº pisos 2 pisos < cota de soleira 0 classificação edifício com valor de conjunto

ramo/nome

ramo/nome

caraterísticas construtivas

estado geral razoável remate beirado duplo revestimento fachada reboco pintura tinta

cor fachada sangue-de-boi estrutura portante outros elem. fachada frisos horizontais e verticais 

pintados de branco; soco pintado

0860710

material pedra alvenaria 

ordinária/tijolo maciço

tipo cobertura inclinada - 4 águas mat. cobertura telha marselha

adulterações vãos, caixilharias riscos - necessidades -

observações Alteração de um vão: uma porta passou a ser janela; antigamente eram 2 fogos, que agora correspondem a apenas 1.

habitação unifamiliar1 1



I

época const. Sec XX (1901 a 1925)

edificio 098

propriedade Privada

função piso 0 comercial

função edifício comercial/residencial

morada Rua Guilherme Gomes Fernandes, 82_84/Travessa da Cruz/Rua Alberto Monteiro, 7_9

nº fogos nº frentes via pública tipologia

nº pisos 2 pisos < cota de soleira 0 classificação edifício com valor de conjunto

ramo/nome

ramo/nome

caraterísticas construtivas

estado geral bom remate beirado duplo revestimento fachada reboco pintura tinta

cor fachada sangue-de-boi estrutura portante outros elem. fachada soco em pedra

0860905

material alvenaria tijolo maciço tipo cobertura inclinada - 3 águas mat. cobertura telha marselha

adulterações vãos, caixilharias, estores riscos - necessidades -

observações Aparenta ter um espaço comercial devoluto, sem possibilidade de confirmação; tem um pátio.

habitação multifamiliar

Casa de Pasto "Chanita"

2 3

I

época const. Sec XIX (1851 a 1900)

edificio 099

propriedade Privada

função piso 0 comercial

função edifício comercial

morada Rua Guilherme Gomes Fernandes, 80_80A/Rua Alberto Monteiro, 5

nº fogos nº frentes via pública tipologia

nº pisos 2 pisos < cota de soleira 0 classificação edifício com valor de conjunto

ramo/nome

ramo/nome

caraterísticas construtivas

estado geral bom remate platibanda revestimento fachada reboco pintura tinta

cor fachada sangue-de-boi estrutura portante outros elem. fachada soco, cunhais e frisos salientes 

pintados

0860904

material pedra alvenaria 

ordinária/tijolo maciço

tipo cobertura inclinada - 2 águas mat. cobertura telha lusa

adulterações estores, toldos riscos - necessidades -

observações Alteração dos vãos: uma janela deu lugar a uma porta

habitação unifamiliar

Agência funerária "Cruzeiro de 

Odivelas"

1 2



I

época const. Sec XIX (1801 a 1850)

edificio 100

propriedade Privada

função piso 0 residencial

função edifício residencial

morada Rua Guilherme Gomes Fernandes, 78

nº fogos nº frentes via pública tipologia

nº pisos 2 pisos < cota de soleira 0 classificação edifício com valor de conjunto

ramo/nome

ramo/nome

caraterísticas construtivas

estado geral razoável remate beirado revestimento fachada reboco pintura tinta

cor fachada bege estrutura portante outros elem. fachada soco pintado, varandim com 

guardas em ferro forjado

0860906

material pedra alvenaria ordinária tipo cobertura inclinada - 1 água mat. cobertura telha marselha

adulterações vãos, caixilharias, estores riscos - necessidades -

observações Abertura de vão no primeiro andar

habitação unifamiliar

-

1 1

I

época const. Sec XX (1975 a 2000)

edificio 101

propriedade Privada

função piso 0 comercial/serviços

função edifício comercial/serviços

morada Rua Guilherme Gomes Fernandes, 76

nº fogos nº frentes via pública tipologia

nº pisos 2 pisos < cota de soleira 0 classificação edifício com valor de conjunto

ramo/nome

ramo/nome

caraterísticas construtivas

estado geral razoável remate beirado revestimento fachada reboco pintura tinta

cor fachada bege estrutura estrutura de betão outros elem. fachada soco em pedra, placa publicitária 

luminosa

0860907

material alvenaria tijolo furado tipo cobertura inclinada - 1 água mat. cobertura telha lusa

adulterações composição, vãos, 

caixilharia

riscos - necessidades -

observações -

comercial

Cabeleireiro de homens - Carlos 

Vaz

0 1



I

época const. Sec XIX (1851 a 1900)

edificio 102

propriedade Privada

função piso 0 comercial

função edifício comercial/residencial

morada Rua Guilherme Gomes Fernandes, 72_74

nº fogos nº frentes via pública tipologia

nº pisos 2 pisos < cota de soleira 0 classificação edifício com valor de conjunto

ramo/nome

ramo/nome

caraterísticas construtivas

estado geral bom remate beirado revestimento fachada reboco pintura cal

cor fachada branco estrutura portante outros elem. fachada -

0860901

material pedra alvenaria ordinária tipo cobertura inclinada - 2 águas mat. cobertura telha marselha

adulterações caixilharias/estores riscos - necessidades -

observações Edifício de gaveto

habitação unifamiliar

Drogaria "Tendinha"

1 3

I

época const. Sec XIX (1801 a 1850)

edificio 103

propriedade Privada

função piso 0 residencial

função edifício residencial

morada Rua Alberto Monteiro, 1_1A

nº fogos nº frentes via pública tipologia

nº pisos 2 pisos < cota de soleira 0 classificação edifício com valor de conjunto

ramo/nome

ramo/nome

caraterísticas construtivas

estado geral razoável remate beirado revestimento fachada reboco pintura tinta

cor fachada branco estrutura estrutura de betão outros elem. fachada soco e cunhais pintados, portaqdas 

em madeira

0860902

material alvenaria tijolo furado tipo cobertura inclinada - 2 águas mat. cobertura telha canudo

adulterações caixilharias riscos - necessidades -

observações Tem uma placa metálica a dizer "Fidelidade 1835"

habitação unifamiliar

-

1 1



I

época const. Sec XX (1901 a 1925)

edificio 104

propriedade Privada

função piso 0 residencial

função edifício residencial

morada Rua Alberto Monteiro, 3

nº fogos nº frentes via pública tipologia

nº pisos 2 pisos < cota de soleira 0 classificação edifício com valor de conjunto

ramo/nome

ramo/nome

caraterísticas construtivas

estado geral razoável remate beirado duplo revestimento fachada reboco pintura tinta

cor fachada branco estrutura portante outros elem. fachada soco pintado, varandim com 

guardas metálicas

0860903

material alvenaria tijolo maciço tipo cobertura inclinada - 2 águas mat. cobertura telha lusa

adulterações aumento volumetria, 

caixilharia

riscos degradação de 

materiais

necessidades obras de conservação

observações -

habitação unifamiliar

-

1 1



J

época const. Sec XXI (2001 a 2012)

edificio 105

propriedade Privada

função piso 0 desocupado

função edifício desocupado/residencial

morada Rua Alberto Monteiro, 2_2A_2B_2C_2D

nº fogos nº frentes via pública tipologia

nº pisos 2 pisos < cota de soleira 0 classificação edifício corrente e de transição

ramo/nome

ramo/nome

caraterísticas construtivas

estado geral bom remate cornija, beirado revestimento fachada reboco pintura tinta/placagem 

pedra

cor fachada bege estrutura estrutura de betão outros elem. fachada soco em pedra, guardas metálicas, 

toldo

0861210

material alvenaria tijolo furado tipo cobertura inclinada - 2 águas mat. cobertura telha marselha

adulterações composição riscos - necessidades -

observações Soleira sobreelevada face à cota do arruamento de acesso; entrada da garagem lateral

habitação multifamiliar

espaço comercial desocupado

espaço comercial desocupado

4 2

J

época const. Sec XX (1901 a 1925)

edificio 106

propriedade Privada

função piso 0 residencial

função edifício residencial

morada Rua Alberto Monteiro n 10

nº fogos nº frentes via pública tipologia

nº pisos 2 pisos < cota de soleira 0 classificação edifício corrente e de transição

ramo/nome

ramo/nome

caraterísticas construtivas

estado geral mau remate friso revestimento fachada reboco pintura tinta

cor fachada bege estrutura portante outros elem. fachada frisos salientes, painel de azulejo, 

escadaria de acesso

0861209

material alvenaria tijolo maciço tipo cobertura inclinada - 2 águas mat. cobertura telha marselha

adulterações caixilharias, estores riscos degradação de 

materiais

necessidades obras de reabilitação

observações Cota de soleira superior ao arruamento, com acesso por escadaria

habitação unifamiliar2 1



J

época const. Sec XVIII

edificio 107

propriedade Privada

função piso 0 residencial

função edifício residencial

morada Rua Alberto Monteiro,  12

nº fogos nº frentes via pública tipologia

nº pisos 1 pisos < cota de soleira 1 classificação edifício corrente e de transição

ramo/nome

ramo/nome

caraterísticas construtivas

estado geral bom remate beirado revestimento fachada reboco pintura tinta

cor fachada rosa estrutura portante outros elem. fachada escadaria de acesso

0861208

material pedra alvenaria ordinária tipo cobertura inclinada - 2 águas mat. cobertura telha lusa

adulterações caixilharias, estores riscos - necessidades -

observações Cota de soleira superior ao arruamento, cerca de 1m; Tem pátio inas traseiras com telheiro

habitação unifamiliar1 1

J

época const. Sec XX (1901 a 1925)

edificio 108

propriedade Privada

função piso 0 residencial

função edifício residencial

morada Rua Alberto Monteiro, 14_14A_14B_14C

nº fogos nº frentes via pública tipologia

nº pisos 2 pisos < cota de soleira 0 classificação edifício corrente e de transição

ramo/nome

ramo/nome

caraterísticas construtivas

estado geral razoável remate beirado revestimento fachada marmoritado

cor fachada sangue-de-boi estrutura portante outros elem. fachada soco marmoritado, cunhais 

pintados, frisos horizontais e 

verticais

0861207

material alvenaria tijolo maciço tipo cobertura inclinada - 4 águas mat. cobertura telha marselha

adulterações caixilharias, estores riscos - necessidades obras de conservação

observações Edifício em L; 2 fogos aparentam estaqr desocupados

habitação multifamiliar4 1



J

época const. Sec XX (1901 a 1925)

edificio 109

propriedade Privada

função piso 0 comercial/serviços

função edifício comercial/serviços

morada Rua Alberto Monteiro, 16

nº fogos nº frentes via pública tipologia

nº pisos 1 pisos < cota de soleira 0 classificação edifício corrente e de transição

ramo/nome

ramo/nome

caraterísticas construtivas

estado geral razoável remate friso revestimento fachada reboco pintura tinta

cor fachada branco estrutura portante outros elem. fachada soco em mosaico cerâmico; ar 

condicionado, toldos

0861206

material alvenaria tijolo maciço tipo cobertura inclinada - 2 águas mat. cobertura telha lusa

adulterações vãos, caixilharias, toldos riscos - necessidades -

observações -

comercial

Restaurante "O Barbosa"

0 2

J

época const. Sec XIX (1851 a 1900)

edificio 110

propriedade Privada

função piso 0 armazenamento

função edifício armazenamento/residencial

morada Rua Maria Gomes da Silva Santos, 4_6

nº fogos nº frentes via pública tipologia

nº pisos 2 pisos < cota de soleira 0 classificação edifício com valor de conjunto

ramo/nome

ramo/nome

caraterísticas construtivas

estado geral bom remate - revestimento fachada reboco pintura tinta

cor fachada rosa estrutura portante outros elem. fachada grades metálicas

0861205

material pedra alvenaria ordinária tipo cobertura inclinada - 2 águas mat. cobertura telha marselha

adulterações caixilharias, estores, 

grades, cantarias 

pintadas

riscos - necessidades -

observações -

habitação unifamiliar1 2



J

época const. Sec XX (1926 a 1974)

edificio 111

propriedade Privada

função piso 0 residencial

função edifício residencial

morada Rua Frei João Turiano, 3

nº fogos nº frentes via pública tipologia

nº pisos 1 pisos < cota de soleira 0 classificação edifício corrente e de transição

ramo/nome

ramo/nome

caraterísticas construtivas

estado geral bom remate - revestimento fachada reboco pintura tinta

cor fachada branco estrutura estrutura de 

betão/portante

outros elem. fachada -

0861203

material alvenaria tijolo furado tipo cobertura inclinada - 2 águas mat. cobertura telha marselha

adulterações - riscos - necessidades -

observações Não apresenta janelas para a rua. Objeto de recuperação recente; tem acesso a garagem

habitação unifamiliar1 1

J

época const. Sec XXI (2001 a 2012)

edificio 112

propriedade Privada

função piso 0 residencial

função edifício residencial

morada Rua Frei João Turiano, 23

nº fogos nº frentes via pública tipologia

nº pisos 2+1 pisos < cota de soleira 0 classificação edifício corrente e de transição

ramo/nome

ramo/nome

caraterísticas construtivas

estado geral bom remate - revestimento fachada reboco pintura tinta/placagem 

pedra

cor fachada bege estrutura estrutura de betão outros elem. fachada guardas metálicas

0861202

material alvenaria tijolo furado tipo cobertura inclinada - 1 água, 

terraço

mat. cobertura telha marselha

adulterações composição riscos - necessidades -

observações Piso superior recuado, com terraço

habitação unifamiliar1 2



J

época const. Sec XVIII

edificio 113

propriedade Privada

função piso 0 desocupado

função edifício desocupado

morada Rua Guilherme Gomes Fernandes, 70

nº fogos nº frentes via pública tipologia

nº pisos 2 pisos < cota de soleira 0 classificação edifício de elevado interesse 

arquitetónico

ramo/nome

ramo/nome

caraterísticas construtivas

estado geral ruína remate cornija revestimento fachada sem revestimento

cor fachada - estrutura portante outros elem. fachada azulejos, painel em cantaria

0861211

material pedra alvenaria ordinária tipo cobertura inclinada - 4 águas mat. cobertura telha canudo

adulterações - riscos derrocada, incêndio necessidades obras de reconstrução

observações Arquitetura seiscentista. Edifício faz parte da Quinta Nossa Senhora da Conceição. Possui logradouro com jardim em L com vegetação 
diversa; tem anexo com entrada pela Rua Frei João Turiano.

habitação unifamiliar1 2

J

época const. Sec XX (1926 a 1974)

edificio 114

propriedade Privada

função piso 0 comercial/serviços

função edifício comercial/serviços/equipamento

morada Rua Guilherme Gomes Fernandes, 66_68

nº fogos nº frentes via pública tipologia

nº pisos 2 pisos < cota de soleira 0 classificação edifício com valor de conjunto

ramo/nome

ramo/nome

caraterísticas construtivas

estado geral bom remate cornija revestimento fachada reboco pintura tinta

cor fachada verde estrutura portante outros elem. fachada placagem em pedra, toldos

0861212

material alvenaria tijolo 

furado/alvenaria tijolo 

maciço

tipo cobertura inclinada - 4 águas mat. cobertura telha lusa

adulterações vãos, caixilharias, 

estores, toldos, ar 

condicionado

riscos - necessidades -

observações O nº 66 dá acesso ao espaço de infantário (recreio e anexos). Tem entrada secundária pela Rua Frei João Turiano

comercial

Loja de fotografia "Foto Graça"

Infantário "O Balão"

0 1



J

época const. Sec XX (1926 a 1974)

edificio 115

propriedade Privada

função piso 0 residencial

função edifício residencial

morada Rua Guilherme Gomes Fernandes, 64

nº fogos nº frentes via pública tipologia

nº pisos 2 pisos < cota de soleira 0 classificação edifício com valor de conjunto

ramo/nome

ramo/nome

caraterísticas construtivas

estado geral bom remate cornija revestimento fachada reboco pintura tinta

cor fachada rosa estrutura portante outros elem. fachada soco em pedra, cunhais pintados, 

portadas

0861213

material alvenaria tijolo 

furado/alvenaria tijolo 

maciço

tipo cobertura inclinada - 4 águas mat. cobertura telha lusa

adulterações caixilharias, portadas riscos - necessidades -

observações Tem pátio e garagem para dois carros c/ entrada pela Rua Frei João Turiano; logradouro impermeabilizado

habitação unifamiliar1 1

J

época const. Sec XX (1926 a 1974)

edificio 116

propriedade Privada

função piso 0 comercial

função edifício comercial/residencial

morada Rua Guilherme Gomes Fernandes, 62

nº fogos nº frentes via pública tipologia

nº pisos 2 pisos < cota de soleira 0 classificação edifício corrente e de transição

ramo/nome

ramo/nome

caraterísticas construtivas

estado geral bom remate friso revestimento fachada reboco pintura tinta

cor fachada amarelo estrutura portante outros elem. fachada frisos salientes e pintados, 

placagem em pedra, toldo, painel 

publicidade

0861214

material alvenaria tijolo 

furado/alvenaria tijolo 

maciço

tipo cobertura inclinada - 4 águas mat. cobertura telha lusa

adulterações caixilharias, ar 

condicionado, toldos, 

painel publicitário

riscos - necessidades -

observações Logradouro totalmente impermeabilizado

habitação unifamiliar

Farmácia "Leitão"

1 1



J

época const. Sec XX (1975 a 2000)

edificio 117

propriedade Municipal

função piso 0 devoluto

função edifício devoluto

morada Rua Frei João Turiano s/n

nº fogos nº frentes via pública tipologia

nº pisos 2 pisos < cota de soleira 1 classificação edifício corrente e de transição

ramo/nome

ramo/nome

caraterísticas construtivas

estado geral razoável remate platibanda revestimento fachada reboco pintura tinta

cor fachada amarelo/branco estrutura estrutura de betão outros elem. fachada frisos em pedra, gradeamento 

metálico, aparelhos de ar 

condicionado

0861201

material alvenaria tijolo furado tipo cobertura inclinada - 2 águas mat. cobertura telha marselha

adulterações composição, caixilharias riscos degradação de 

materiais

necessidades obras de conservação

observações Foi instalações da junta de freguesia de Odivelas; tem terraço e clarabóia; em arrendamento

-

devoluto

0 1



K

época const. Sec XX (1975 a 2000)

edificio 118

propriedade Privada

função piso 0 residencial

função edifício residencial

morada Rua Maria Gomes da Silva Santos, 18A

nº fogos nº frentes via pública tipologia

nº pisos 2 pisos < cota de soleira 0 classificação edifício corrente e de transição

ramo/nome

ramo/nome

caraterísticas construtivas

estado geral mau remate - revestimento fachada reboco

cor fachada - estrutura estrutura de betão outros elem. fachada tijolo à vista

2018

material alvenaria tijolo furado tipo cobertura plana mat. cobertura chapa metálica

adulterações aumento de cércea, 

composição

riscos - necessidades demolição das situações irregulares

observações Composto por várias edificações em socalcos, aproveitando o declive acentuado do terreno; porta tem 1 caixa de correio, sem possibilidade 
de confirmação do número de fogos

habitação multifamiliar3 1

K

época const. Sec XX (1975 a 2000)

edificio 119

propriedade Privada

função piso 0 residencial

função edifício residencial

morada Rua Maria Gomes da Silva Santos, 18

nº fogos nº frentes via pública tipologia

nº pisos 2 pisos < cota de soleira 1 classificação edifício corrente e de transição

ramo/nome

ramo/nome

caraterísticas construtivas

estado geral mau remate beirado revestimento fachada reboco pintura tinta

cor fachada amarelo estrutura estrutura de betão outros elem. fachada -

2019

material alvenaria tijolo furado tipo cobertura inclinada - 2 águas mat. cobertura telha lusa

adulterações composição, 

acrescento/aumento de 

cércea, estores

riscos - necessidades demolição das situações irregulares

observações Edifício situado a uma cota superior ao nível do arruamento, aproveitando o declive acentuado do terreno; porta tem 2 caixas de correio, 
sem possibilidade de confirmação do número de fogos

habitação multifamiliar2 1



K

época const. Sec XX (1975 a 2000)

edificio 120

propriedade Privada

função piso 0 residencial

função edifício residencial

morada Rua Maria Gomes da Silva Santos, 16

nº fogos nº frentes via pública tipologia

nº pisos 2 pisos < cota de soleira 1 classificação edifício corrente e de transição

ramo/nome

ramo/nome

caraterísticas construtivas

estado geral razoável remate friso revestimento fachada reboco pintura tinta

cor fachada sangue-de-boi estrutura estrutura de betão outros elem. fachada friso saliente

2020

material alvenaria tijolo furado tipo cobertura plana mat. cobertura betão

adulterações caixilharias, estores riscos - necessidades -

observações Edifício aproveita o declive acentuado do terreno; porta tem 3 caixas de correio, sem possibilidade de confirmação do número de fogos

habitação multifamiliar3 1

K

época const. Sec XX (1975 a 2000)

edificio 121

propriedade Privada

função piso 0 residencial

função edifício residencial

morada Rua Maria Gomes da Silva Santos, 14

nº fogos nº frentes via pública tipologia

nº pisos 2 pisos < cota de soleira 1 classificação edifício corrente e de transição

ramo/nome

ramo/nome

caraterísticas construtivas

estado geral bom remate beirado revestimento fachada reboco pintura tinta

cor fachada branco/bege estrutura estrutura de betão outros elem. fachada algerozes, friso horizontal pintado, 

portadas nas janelas do piso 

superior

2021

material alvenaria tijolo furado tipo cobertura inclinada - 2 águas mat. cobertura telha lusa

adulterações caixilharias, portadas 

exteriores

riscos - necessidades -

observações Ediício aproveita o declive acentuado do terreno; porta tem 3 caixas de correio, sem possibilidade de confirmação do número de fogos; tem 
parte pintada de outra cor, sugerindo divisão da propriedade

habitação multifamiliar2 1



K

época const. Sec XX (1975 a 2000)

edificio 122

propriedade Privada

função piso 0 residencial

função edifício residencial

morada Rua Maria Gomes da Silva Santos, 14A

nº fogos nº frentes via pública tipologia

nº pisos 2 pisos < cota de soleira 0 classificação edifício corrente e de transição

ramo/nome

ramo/nome

caraterísticas construtivas

estado geral bom remate beirado revestimento fachada reboco pintura tinta

cor fachada sangue-de-boi estrutura estrutura de betão outros elem. fachada painel em azulejo

2022

material alvenaria tijolo furado tipo cobertura inclinada - 2 águas mat. cobertura telha lusa

adulterações caixilharias, estores riscos - necessidades -

observações Edifício situado nas traseiras do 119, com acesso por uma serventia, implantado a uma cota bastante superior ao arruamento, aproveitando 
o declive acentuado do terreno; o acesso é feito por uma serventia; porta tem 1 caixa de correio, sem possibilidade de confirmação

habitação multifamiliar3 0

K

época const. Sec XX (1975 a 2000)

edificio 123

propriedade Privada

função piso 0 residencial

função edifício residencial

morada Rua Maria Gomes da Silva Santos, 14B

nº fogos nº frentes via pública tipologia

nº pisos 2 pisos < cota de soleira 0 classificação edifício corrente e de transição

ramo/nome

ramo/nome

caraterísticas construtivas

estado geral bom remate beirado revestimento fachada reboco pintura tinta

cor fachada branco estrutura estrutura de betão outros elem. fachada -

2023

material alvenaria tijolo furado tipo cobertura inclinada - 3 águas mat. cobertura telha marselha

adulterações caixilharias, estores riscos - necessidades -

observações Edifício situado nas traseiras do 120, com acesso por uma serventia, implantado a uma cota bastante superior ao arruamento, aproveitando 
o declive acentuado do terreno; o acesso é feito por uma serventia; porta tem 1 caixa de correio, sem possibilidade de confirmação

habitação unifamiliar1 0



K

época const. Sec XX (1975 a 2000)

edificio 124

propriedade Privada

função piso 0 residencial

função edifício residencial

morada Rua Maria Gomes da Silva Santos, 12

nº fogos nº frentes via pública tipologia

nº pisos 2 pisos < cota de soleira 0 classificação edifício corrente e de transição

ramo/nome

ramo/nome

caraterísticas construtivas

estado geral bom remate cornija, beirado revestimento fachada reboco pintura tinta

cor fachada bege estrutura estrutura de 

betão/portante

outros elem. fachada escadaria com balcão; colunas em 

tijolo burro

2024

material alvenaria tijolo furado tipo cobertura inclinada - 2 águas mat. cobertura telha marselha

adulterações caixilharias, estores riscos - necessidades -

observações Edifício geminado com o 124, em que o piso térreo foi adaptado a habitação; aproveita o declive acentuado do terreno evidenciando alguns 
anexos na parte traseira do lote

habitação unifamiliar1 1

K

época const. Sec XX (1975 a 2000)

edificio 125

propriedade Privada

função piso 0 residencial

função edifício residencial

morada Rua Maria Gomes da Silva Santos, 10

nº fogos nº frentes via pública tipologia

nº pisos 2 pisos < cota de soleira 0 classificação edifício corrente e de transição

ramo/nome

ramo/nome

caraterísticas construtivas

estado geral razoável remate cornija, beirado revestimento fachada reboco pintura tinta

cor fachada bege/cinza estrutura estrutura de 

betão/portante

outros elem. fachada escadaria com balcão; colunas em 

tijolo burro

2025

material alvenaria tijolo furado tipo cobertura inclinada - 2 águas mat. cobertura telha marselha

adulterações caixilharias, estores, 

pinturas

riscos - necessidades obras de conservação

observações Edifício geminado com o 123, em que o piso térreo foi adaptado a habitação; aproveita o declive acentuado do terreno evidenciando alguns 
anexos na parte traseira do lote

habitação multifamiliar2 1



K

época const. Sec XX (1975 a 2000)

edificio 126

propriedade Privada

função piso 0 residencial

função edifício residencial

morada Rua Maria Gomes da Silva Santos, 8

nº fogos nº frentes via pública tipologia

nº pisos 1 pisos < cota de soleira 0 classificação edifício corrente e de transição

ramo/nome

ramo/nome

caraterísticas construtivas

estado geral mau remate beirado revestimento fachada reboco pintura tinta

cor fachada branco estrutura portante outros elem. fachada telheiro, grades em ferro forjado

2026

material alvenaria tijolo maciço tipo cobertura inclinada - 4 águas mat. cobertura telha marselha

adulterações - riscos derrocada necessidades obras de reabilitação

observações Ediício afastado da frente de rua, numa cota muito superior à do arruamento; com logradouro e alguns anexos. À venda.

habitação unifamiliar1 1

K

época const. Sec XX (1926 a 1974)

edificio 127

propriedade Privada

função piso 0 residencial

função edifício residencial

morada Rua Frei João Turiano, N

nº fogos nº frentes via pública tipologia

nº pisos 1 pisos < cota de soleira 0 classificação edifício corrente e de transição

ramo/nome

ramo/nome

caraterísticas construtivas

estado geral bom remate beirado revestimento fachada reboco pintura tinta

cor fachada branco estrutura portante outros elem. fachada painel em azulejo

2027

material alvenaria tijolo maciço tipo cobertura inclinada - 2 águas mat. cobertura telha lusa

adulterações caixilharias, estores riscos - necessidades -

observações Tem logradouro; o edifício está ligeiramente recuado face à via pública

habitação unifamiliar1 1



K

época const. Sec XX (1926 a 1974)

edificio 128

propriedade Privada

função piso 0 residencial

função edifício residencial

morada Rua Frei João Turiano, L_M

nº fogos nº frentes via pública tipologia

nº pisos 1 pisos < cota de soleira 0 classificação edifício corrente e de transição

ramo/nome

ramo/nome

caraterísticas construtivas

estado geral bom remate beirado revestimento fachada reboco pintura tinta

cor fachada branco estrutura portante outros elem. fachada -

2028

material alvenaria tijolo maciço tipo cobertura inclinada - 2 águas mat. cobertura telha marselha

adulterações caixilharias, estores riscos - necessidades -

observações -

habitação multifamiliar2 1

K

época const. Sec XX (1975 a 2000)

edificio 129

propriedade Privada

função piso 0 residencial

função edifício residencial

morada Rua Frei João Turiano

nº fogos nº frentes via pública tipologia

nº pisos 3 pisos < cota de soleira 0 classificação edifício corrente e de transição

ramo/nome

ramo/nome

caraterísticas construtivas

estado geral mau remate platibanda revestimento fachada reboco pintura tinta

cor fachada bege/rosa estrutura estrutura de betão outros elem. fachada frisos verticais pintados

2029

material alvenaria tijolo furado tipo cobertura inclinada - 4 águas mat. cobertura telha lusa

adulterações composição, volumetria, 

marquises

riscos degradação de 

materiais

necessidades obras de reabilitação

observações Tem passagem inferior para automóveis.

habitação multifamiliar7 3



L

época const. Sec XVIII

edificio 130

propriedade Pública: municipal

função piso 0 politico-administrativa

função edifício politico-administrativa

morada Rua Guilherme Gomes Fernandes s/n

nº fogos nº frentes via pública tipologia

nº pisos 1 pisos < cota de soleira 1 classificação edifício de elevado interesse 

arquitetónico

ramo/nome

ramo/nome

caraterísticas construtivas

estado geral bom remate beirado revestimento fachada reboco pintura tinta

cor fachada amarelo estrutura estrutura de 

betão/portante

outros elem. fachada frisos, soco e cunhais em cantaria; 

pedra de armas, varandas e 

alpendre com guardas em ferro

0862001

material pedra alvenaria ordinária tipo cobertura inclinada - 4 águas mat. cobertura telha canudo

adulterações - riscos - necessidades -

observações Edifício composto por 3 corpos articulados por um pátio central. Acompanha o desnível do terreno. Inclui Salão Nobre, Gab. da Presidência, 
Ass. Municipal, sala de exposições e atendimento

equipamento

Paços do Concelho

0 4

L

época const. Sec XXI (2007)

edificio 131

propriedade Pública: municipal

função piso 0 cultural

função edifício cultural

morada Rua Fernão Lopes s/n

nº fogos nº frentes via pública tipologia

nº pisos 1 pisos < cota de soleira 2 classificação edifício corrente e de transição

ramo/nome

ramo/nome

caraterísticas construtivas

estado geral bom remate - revestimento fachada reboco pintura tinta/vidro

cor fachada branco estrutura estrutura de betão outros elem. fachada placas de cantaria, guardas 

metálicas, pala metálica

0862012

material alvenaria tijolo furado tipo cobertura plana mat. cobertura vidro

adulterações composição riscos - necessidades -

observações Adaptado ao forte desnível do terreno

equipamento

Centro de Exposições de 

Odivelas

0 3



L

época const. Sec XVIII

edificio 132

propriedade Pública: municipal

função piso 0 cultural

função edifício cultural

morada Largo da Memória

nº fogos nº frentes via pública tipologia

nº pisos 2 pisos < cota de soleira 0 classificação edifício de elevado interesse 

arquitetónico

ramo/nome

ramo/nome

caraterísticas construtivas

estado geral bom remate beirado duplo revestimento fachada reboco pintura tinta

cor fachada rosa estrutura estrutura de 

madeira/betão/porta

nte

outros elem. fachada amplo vão envidraçado com cortina 

de vigas de betão, escadas em 

cantaria, inscrição metálica

0861402

material pedra alvenaria 

ordinária/tijolo maciço

tipo cobertura inclinada - 2 e 4 águas mat. cobertura telha lusa

adulterações composição riscos - necessidades -

observações Arquitetura agrícola seiscentista. Remodelação total - séc XXI; edifício composto por 3 corpos articulados. Antiga casa de apoio à Quinta da 
Memória. Átrio, cafetaria, sala multimédia, gabinetes e sala de formação

equipamento

Casa da Juventude

0 4



M

época const. Sec XX (1901 a 1925)

edificio 133

propriedade Pública: municipal

função piso 0 comercial/associação

função edifício comercial/político-

administrativo/associação

morada Rua Guilherme Gomes Fernandes, 69/Largo da Memória, 2

nº fogos nº frentes via pública tipologia

nº pisos 2 pisos < cota de soleira 0 classificação edifício de elevado interesse 

arquitetónico

ramo/nome

ramo/nome

caraterísticas construtivas

estado geral razoável remate beirado duplo revestimento fachada reboco pintura tinta

cor fachada bege/branco estrutura portante outros elem. fachada painel em azulejo oitocentista, 

inscrições em ferro

0861301

material alvenaria tijolo maciço tipo cobertura inclinada - 4 águas mat. cobertura telha lusa

adulterações vãos, toldos riscos - necessidades -

observações Piso térreo pintado de branco. Arquitetura vernácula. Remodelado no séc XX. Escadaria e balcão em cantaria de acesso ao piso 1

equipamento

Ass. Odivelas no Coração

Casa da Memória - sede da 

JFOdivelas

0 2

M

época const. Sec XX (1901 a 1925)

edificio 134

propriedade Privada

função piso 0 residencial

função edifício residencial

morada Rua Guilherme Gomes Fernandes, 71_71A

nº fogos nº frentes via pública tipologia

nº pisos 2 pisos < cota de soleira 0 classificação edifício com valor de conjunto

ramo/nome

ramo/nome

caraterísticas construtivas

estado geral razoável remate platibanda revestimento fachada reboco pintura tinta

cor fachada rosa/branco estrutura portante outros elem. fachada soco, cunhais e friso pintados

0861302

material alvenaria tijolo maciço tipo cobertura inclinada - 2 águas mat. cobertura telha lusa

adulterações vãos, caixilharias, estores riscos - necessidades obras de conservação

observações Sobreelevado em relação à via pública, cerca de 30 a 80cm, com patamar de acesso revestido com desperdícios de mármore. Telhado 
apresenta clarabóia

habitação multifamiliar2 1



M

época const. Sec XVIII

edificio 135

propriedade Privada

função piso 0 residencial

função edifício residencial

morada Rua Guilherme Gomes Fernandes, 73_73A

nº fogos nº frentes via pública tipologia

nº pisos 2 pisos < cota de soleira 0 classificação edifício com valor de conjunto

ramo/nome

ramo/nome

caraterísticas construtivas

estado geral razoável remate cornija revestimento fachada reboco pintura tinta

cor fachada bege/branco estrutura portante outros elem. fachada soco, cunhais e cornija pintados

0861303

material pedra alvenaria 

ordinária/tijolo maciço

tipo cobertura inclinada - 2 águas mat. cobertura telha lusa

adulterações caixilharias, estores riscos - necessidades -

observações Sobreelevado em relação à via pública

habitação multifamiliar2 1

M

época const. Sec XX (1926 a 1974)

edificio 136

propriedade Privada

função piso 0 comercial

função edifício comercial/residencial

morada Rua Guilherme Gomes Fernandes, 75_75A_75B

nº fogos nº frentes via pública tipologia

nº pisos 2 pisos < cota de soleira 0 classificação edifício com valor de conjunto

ramo/nome

ramo/nome

caraterísticas construtivas

estado geral mau remate cornija revestimento fachada reboco pintura tinta

cor fachada bege estrutura portante outros elem. fachada soco em pedra, varandins com 

guardas em ferro, caixa de 

gradeamento da loja

0861304

material alvenaria tijolo maciço tipo cobertura inclinada - 2 águas mat. cobertura telha canudo

adulterações vãos, caixilharias, painel 

publicitário

riscos degradação de 

materiais

necessidades obras de reabilitação

observações -

habitação unifamiliar

Espingardaria "Leopardo"

1 1



M

época const. Sec XVIII

edificio 137

propriedade Privada

função piso 0 residencial

função edifício residencial

morada Rua Guilherme Gomes Fernandes, 77_77A

nº fogos nº frentes via pública tipologia

nº pisos 3 pisos < cota de soleira 0 classificação edifício com valor de conjunto

ramo/nome

ramo/nome

caraterísticas construtivas

estado geral mau remate beirado revestimento fachada reboco pintura tinta

cor fachada cinza estrutura portante outros elem. fachada guardas metálicas

0861305

material alvenaria tijolo 

furado/alvenaria tijolo 

maciço

tipo cobertura inclinada - 2 águas mat. cobertura telha lusa

adulterações aumento cércea, vãos, 

caixilharias, estores

riscos degradação de 

materiais

necessidades obras de conservação

observações Piso superior recuado com varanda. O 77 parece dar acesso apenas a 1 fogo que aparenta estar desocupado; o 77A parece ser o acesso ao 
2º fogo no 3ºpiso (acrescentado)

habitação multifamiliar2 1

M

época const. Sec XIX (1801 a 1850)

edificio 138

propriedade Privada

função piso 0 politico-administrativa

função edifício politico-administrativa

morada Rua Guilherme Gomes Fernandes, 79

nº fogos nº frentes via pública tipologia

nº pisos 2 pisos < cota de soleira 0 classificação edifício com valor de conjunto

ramo/nome

ramo/nome

caraterísticas construtivas

estado geral bom remate cornija revestimento fachada reboco pintura tinta

cor fachada rosa/branco estrutura portante outros elem. fachada elementos em pedra, painel de 

azulejos, varanda com guardas em 

ferro, cunhais apilastrados pintados

0861306

material alvenaria tijolo 

furado/alvenaria tijolo 

maciço

tipo cobertura inclinada - 3 águas, 

terraço

mat. cobertura telha marselha

adulterações painel de publicidade riscos - necessidades -

observações Arquitetura oitocentista. Piso superior com terraço para as traseiras do lote.

-

Sede do PCP

0 1



M

época const. Sec XVIII

edificio 139

propriedade Privada

função piso 0 comercial

função edifício comercial/residencial

morada Rua Guilherme Gomes Fernandes, 81_81A_81B_81C/Rua do Neto, 14

nº fogos nº frentes via pública tipologia

nº pisos 2 pisos < cota de soleira 1 classificação edifício com valor de conjunto

ramo/nome

ramo/nome

caraterísticas construtivas

estado geral mau remate beirado duplo revestimento fachada reboco pintura tinta

cor fachada cinza/branco estrutura portante outros elem. fachada varandas com guardas em ferro, 

toldos

0861307

material alvenaria tijolo 

furado/alvenaria tijolo 

maciço

tipo cobertura inclinada - 3 águas mat. cobertura telha lusa

adulterações vãos, toldos, caixilharias, 

ar condicionado

riscos degradação de 

materiais

necessidades obras de reabilitação

observações Fachada da Rua do Neto está pintada de branco, entrada abaixo da cota do restante edifício. Fogos paresem estar desocupados, sem 
possibilidade de confirmação.

habitação multifamiliar

Florista/agência funerária 

"Jardim do Cruzeiro"

Loja de Ferragens

2 2

M

época const. Sec XVIII

edificio 140

propriedade Privada

função piso 0 desocupado

função edifício desocupado

morada Rua do Neto, 12

nº fogos nº frentes via pública tipologia

nº pisos 3 pisos < cota de soleira 0 classificação edifício com valor de conjunto

ramo/nome

ramo/nome

caraterísticas construtivas

estado geral bom remate beirado revestimento fachada reboco pintura tinta

cor fachada branco/azul estrutura portante outros elem. fachada cunhal em pedra, soco pintado

0861308

material pedra alvenaria 

ordinária/tijolo maciço

tipo cobertura inclinada - 4 águas mat. cobertura telha lusa

adulterações caixilharias riscos - necessidades -

observações Em fase final de remodelação integral; tem acesso pelo pátio do nº10, aparenta ter feito parte da mesma propriedade

habitação multifamiliar5 1



M

época const. Sec XX (1901 a 1925)

edificio 141

propriedade Privada

função piso 0 comercial

função edifício comercial/residencial

morada Rua do Neto, 10_10A_10B

nº fogos nº frentes via pública tipologia

nº pisos 2 pisos < cota de soleira 0 classificação edifício corrente e de transição

ramo/nome

ramo/nome

caraterísticas construtivas

estado geral razoável remate beirado revestimento fachada reboco pintura tinta

cor fachada branco/azul estrutura portante outros elem. fachada molduras dos vãos, soco e cunhais 

pintados, algerozes, telheiro

0861309

material pedra alvenaria 

ordinária/tijolo maciço

tipo cobertura inclinada - 4 águas mat. cobertura telha canudo

adulterações caixilharias, telheiros, 

anexos

riscos - necessidades obras de conservação

observações Utilização do pátio para esplanada; instalações sanitárias são anexo construído no pátio; pátio dá acesso ao armazém de 1piso com 
cobertura em chapa metálica

habitação unifamiliar

Restaurante "Pátio do 

Escondidinho"

1 1

M

época const. Sec XX (1901 a 1925)

edificio 142

propriedade Privada

função piso 0 desocupado

função edifício desocupado

morada Rua do Neto, 10C

nº fogos nº frentes via pública tipologia

nº pisos 1+1 pisos < cota de soleira 0 classificação edifício corrente e de transição

ramo/nome

ramo/nome

caraterísticas construtivas

estado geral mau remate beirado revestimento fachada reboco pintura tinta

cor fachada bege estrutura portante outros elem. fachada -

0861310

material alvenaria tijolo maciço tipo cobertura inclinada - 1 água mat. cobertura telha canudo

adulterações caixilharias, estores, vão 

no sotão

riscos degradação de 

materiais

necessidades obras de reabilitação

observações Acesso por pátio na Rua do Neto; parece estar desocupado; r/c+sótão com janela

habitação unifamiliar1 2



M

época const. Sec XX (1901 a 1925)

edificio 143

propriedade Privada

função piso 0 residencial

função edifício residencial

morada Travessa das Cardosas, 16

nº fogos nº frentes via pública tipologia

nº pisos 1 pisos < cota de soleira 0 classificação edifício com valor de conjunto

ramo/nome

ramo/nome

caraterísticas construtivas

estado geral bom remate beirado revestimento fachada reboco pintura tinta

cor fachada rosa/salmão estrutura portante outros elem. fachada soco pintado, estendal, algerozes

0861311

material alvenaria tijolo maciço tipo cobertura inclinada - 1 água mat. cobertura telha marselha

adulterações caixilharias, estores, 

cantarias pintadas, 

estendal

riscos - necessidades -

observações Tem um banco de jardim junto à fachada

habitação unifamiliar1 1

M

época const. Sec XX (1901 a 1925)

edificio 144

propriedade Privada

função piso 0 desocupado

função edifício desocupado

morada Travessa das Cardosas, 14

nº fogos nº frentes via pública tipologia

nº pisos 1 pisos < cota de soleira 0 classificação edifício com valor de conjunto

ramo/nome

ramo/nome

caraterísticas construtivas

estado geral ruína remate beirado revestimento fachada sem revestimento

cor fachada - estrutura portante outros elem. fachada -

0861312

material alvenaria tijolo maciço tipo cobertura inclinada - 1 água mat. cobertura telha canudo

adulterações vãos riscos derrocada necessidades obras de reabilitação

observações -

habitação unifamiliar1 1



M

época const. Sec XX (1901 a 1925)

edificio 145

propriedade Privada

função piso 0 desocupado

função edifício desocupado

morada Travessa das Cardosas, 12_12A

nº fogos nº frentes via pública tipologia

nº pisos 1 pisos < cota de soleira 0 classificação edifício corrente e de transição

ramo/nome

ramo/nome

caraterísticas construtivas

estado geral ruína remate - revestimento fachada sem revestimento

cor fachada - estrutura portante outros elem. fachada -

0861313

material alvenaria tijolo maciço tipo cobertura inclinada - 1 água mat. cobertura telha canudo

adulterações caixilharias, estores riscos derrocada necessidades obras de reabilitação

observações Integra entrada independente para o pátio (12A) de acesso a um dos fogos. Aparentam estar desocupados

habitação multifamiliar2 1

M

época const. Sec XX (1901 a 1925)

edificio 146

propriedade Privada

função piso 0 residencial

função edifício residencial

morada Travessa das Cardosas, 10

nº fogos nº frentes via pública tipologia

nº pisos 2 pisos < cota de soleira 0 classificação edifício com valor de conjunto

ramo/nome

ramo/nome

caraterísticas construtivas

estado geral bom remate beirado revestimento fachada reboco pintura tinta

cor fachada branco/cinza estrutura portante outros elem. fachada soco e cunhais pintados

0861314

material alvenaria tijolo maciço tipo cobertura inclinada - 2 águas mat. cobertura telha lusa

adulterações caixilharias, portadas riscos - necessidades -

observações Tem pátio interior; apresenta um elemento que sobressai: chaminé

habitação unifamiliar1 1



M

época const. Sec XIX (1851 a 1900)

edificio 147

propriedade Privada

função piso 0 desocupado

função edifício desocupado

morada Travessa das Cardosas, 8_8A_8B

nº fogos nº frentes via pública tipologia

nº pisos 2 pisos < cota de soleira 0 classificação edifício com valor de conjunto

ramo/nome

ramo/nome

caraterísticas construtivas

estado geral ruína remate beirado duplo revestimento fachada sem revestimento

cor fachada - estrutura portante outros elem. fachada vãos encerrados, rebocados

0861315

material pedra alvenaria 

ordinária/tijolo maciço

tipo cobertura inclinada - 3 águas mat. cobertura telha canudo

adulterações - riscos derrocada necessidades obras de reabilitação

observações Integra acesso independente para o logradouro (8B). Todos os vãos estão encerrados com tijolo e reboco

habitação unifamiliar1 1

M

época const. Sec XIX (1851 a 1900)

edificio 148

propriedade Privada

função piso 0 residencial

função edifício residencial

morada Travessa das Cardosas, 6

nº fogos nº frentes via pública tipologia

nº pisos 2 pisos < cota de soleira 0 classificação edifício com valor de conjunto

ramo/nome

ramo/nome

caraterísticas construtivas

estado geral razoável remate cornija, platibanda revestimento fachada reboco pintura tinta

cor fachada branco estrutura portante outros elem. fachada soco pintado

0861316

material pedra alvenaria 

ordinária/tijolo maciço

tipo cobertura inclinada - 2 águas mat. cobertura telha marselha

adulterações caixilharias, estores riscos - necessidades -

observações Porta de madeira,

habitação multifamiliar2 1



M

época const. Sec XIX (1851 a 1900)

edificio 149

propriedade Privada

função piso 0 residencial

função edifício residencial

morada Travessa das Cardosas, 4_4A

nº fogos nº frentes via pública tipologia

nº pisos 2 pisos < cota de soleira 0 classificação edifício corrente e de transição

ramo/nome

ramo/nome

caraterísticas construtivas

estado geral razoável remate platibanda revestimento fachada reboco pintura tinta

cor fachada bege/branco estrutura portante outros elem. fachada soco pintado, frisos, elementos 

salientes em calcário

0861317

material pedra alvenaria 

ordinária/tijolo maciço

tipo cobertura inclinada - 2 águas mat. cobertura telha marselha

adulterações molduras dos vãos, 

caixilharias, estores

riscos - necessidades -

observações -

habitação multifamiliar2 1

M

época const. Sec XIX (1851 a 1900)

edificio 150

propriedade Privada

função piso 0 desocupado

função edifício desocupado

morada Travessa das Cardosas, 2

nº fogos nº frentes via pública tipologia

nº pisos 1 pisos < cota de soleira 0 classificação edifício com valor de conjunto

ramo/nome

ramo/nome

caraterísticas construtivas

estado geral ruína remate beirado duplo revestimento fachada sem revestimento

cor fachada - estrutura portante outros elem. fachada -

0861318

material pedra alvenaria 

ordinária/tijolo maciço

tipo cobertura inclinada - 3 águas mat. cobertura telha canudo

adulterações composição, caixilharias, 

estores

riscos derrocada necessidades obras de reabilitação

observações Devoluto

habitação unifamiliar1 1



M

época const. Sec XXI (2001 a 2012)

edificio 151

propriedade Privada

função piso 0 residencial

função edifício residencial

morada Largo da Memória, 6

nº fogos nº frentes via pública tipologia

nº pisos 2 pisos < cota de soleira 0 classificação edifício corrente e de transição

ramo/nome

ramo/nome

caraterísticas construtivas

estado geral bom remate beirado duplo revestimento fachada reboco pintura tinta

cor fachada amarelo/branco estrutura estrutura de betão outros elem. fachada soco e cunhais pintados; guardas 

metálicas, estendal extensível

0861319

material alvenaria tijolo furado tipo cobertura inclinada - 2 águas mat. cobertura telha lusa

adulterações composição riscos - necessidades -

observações Reconstrução, com alteração da composição das fachadas; adossado ao 151.

habitação unifamiliar1 1

M

época const. Sec XXI (2001 a 2012)

edificio 152

propriedade Privada

função piso 0 residencial

função edifício residencial

morada Largo da Memória, 4

nº fogos nº frentes via pública tipologia

nº pisos 2 pisos < cota de soleira 0 classificação edifício corrente e de transição

ramo/nome

ramo/nome

caraterísticas construtivas

estado geral bom remate beirado duplo revestimento fachada reboco pintura tinta

cor fachada amarelo/branco estrutura estrutura de betão outros elem. fachada soco e cunhais pintados; guardas 

metálicas

0861320

material alvenaria tijolo furado tipo cobertura inclinada - 2 águas mat. cobertura telha lusa

adulterações composição riscos - necessidades -

observações Reconstrução, com alteração da composição das fachadas; tem duas portas de entrada mas aparenta ser o mesmo fogo; adossado ao 150.

habitação unifamiliar1 1



N

época const. Sec XVIII

edificio 153

propriedade Privada

função piso 0 residencial

função edifício residencial

morada Travessa das Cardosas, 1_1A

nº fogos nº frentes via pública tipologia

nº pisos 2 pisos < cota de soleira 0 classificação edifício com valor de conjunto

ramo/nome

ramo/nome

caraterísticas construtivas

estado geral mau remate beirado revestimento fachada reboco pintura tinta

cor fachada amarelo estrutura portante outros elem. fachada varandim com guarda em ferro

0861509

material pedra alvenaria 

ordinária/tijolo maciço

tipo cobertura inclinada - 2 águas mat. cobertura telha marselha

adulterações vãos, caixilharias, estores riscos degradação de 

materiais

necessidades obras de conservação

observações Empena cega dá para o Largo da Memória, com uma pequena abertura que parece ser de instalações sanitárias; Logradouro com traseiras 
para a Rua do Souto, nº2; em venda

habitação unifamiliar2 3

N

época const. Sec XVIII

edificio 154

propriedade Privada

função piso 0 desocupado

função edifício desocupado

morada Travessa das Cardosas, 3

nº fogos nº frentes via pública tipologia

nº pisos 1 pisos < cota de soleira 0 classificação edifício com valor de conjunto

ramo/nome

ramo/nome

caraterísticas construtivas

estado geral ruína remate beirado revestimento fachada reboco pintura cal

cor fachada branco estrutura portante outros elem. fachada -

0861508

material pedra alvenaria 

ordinária/tijolo maciço

tipo cobertura inclinada - 2 águas mat. cobertura telha marselha

adulterações vãos, caixilharias riscos derrocada necessidades obras de reabilitação

observações Tem traseiras com acesso pela Rua do Souto nº4. Aparenta estar devoluto. Tem anexo com 2 pisos, sem possibilidade de ver se está 
ocupado. Muro das traseiras em pedra, muito mau estado.

habitação unifamiliar1 2



N

época const. Sec XVIII

edificio 155

propriedade Privada

função piso 0 desocupado

função edifício desocupado

morada Travessa das Cardosas, 5

nº fogos nº frentes via pública tipologia

nº pisos 1 pisos < cota de soleira 0 classificação edifício com valor de conjunto

ramo/nome

ramo/nome

caraterísticas construtivas

estado geral ruína remate beirado revestimento fachada sem revestimento

cor fachada - estrutura portante outros elem. fachada -

0861507

material pedra alvenaria 

ordinária/tijolo maciço

tipo cobertura inclinada - 2 águas mat. cobertura telha marselha

adulterações - riscos derrocada necessidades obras de reabilitação

observações Edifício devoluto. Tem portão de acesso a logradouro pela Rua do Souto nº6; os vãos estão encerrados com tijolo

habitação unifamiliar1 2

N

época const. Sec XVIII

edificio 156

propriedade Privada

função piso 0 desocupado

função edifício desocupado

morada Travessa das Cardosas, 7

nº fogos nº frentes via pública tipologia

nº pisos 1 pisos < cota de soleira 0 classificação edifício com valor de conjunto

ramo/nome

ramo/nome

caraterísticas construtivas

estado geral ruína remate beirado revestimento fachada sem revestimento

cor fachada - estrutura portante outros elem. fachada -

0861506

material pedra alvenaria 

ordinária/tijolo maciço

tipo cobertura inclinada - 2 águas mat. cobertura telha canudo

adulterações caixilharias riscos derrocada necessidades obras de reabilitação

observações Edifício devoluto. Lote com limite na Rua do Souto, sem acesso. Chaminé tradicional; os vãos estão encerrados com tijolo

habitação unifamiliar1 2



N

época const. Sec XVIII

edificio 157

propriedade Privada

função piso 0 residencial

função edifício residencial

morada Travessa das Cardosas, 9_9A

nº fogos nº frentes via pública tipologia

nº pisos 1 pisos < cota de soleira 0 classificação edifício corrente e de transição

ramo/nome

ramo/nome

caraterísticas construtivas

estado geral bom remate beirado revestimento fachada reboco pintura cal

cor fachada branco estrutura portante outros elem. fachada telheiro

0861505

material pedra alvenaria 

ordinária/tijolo maciço

tipo cobertura inclinada - 2 águas mat. cobertura telha lusa

adulterações caixinlharias riscos - necessidades -

observações Traseiras para a Rua do Souto, nº8; empena dá para parque de estacionamento com apenas algumas aberturas com caixilharia em alumínio

habitação multifamiliar2 2

N

época const. Sec XVIII

edificio 158

propriedade Privada

função piso 0 residencial

função edifício residencial

morada Travessa das Cardosas, 11_11A

nº fogos nº frentes via pública tipologia

nº pisos 1 pisos < cota de soleira 0 classificação edifício com valor de conjunto

ramo/nome

ramo/nome

caraterísticas construtivas

estado geral mau remate beirado revestimento fachada reboco pintura cal

cor fachada branco estrutura portante outros elem. fachada -

0861504

material pedra alvenaria 

ordinária/tijolo maciço

tipo cobertura inclinada - 1 água mat. cobertura telha canudo

adulterações caixilharias, cantarias 

pintadas

riscos degradação de 

materiais

necessidades obras de reabilitação

observações Portão 11A independente do resto do edifício. Aparenta ser acesso a pátio com anexo

habitação unifamiliar1 1



N

época const. Sec XX (1901 a 1925)

edificio 159

propriedade Privada

função piso 0 residencial

função edifício residencial

morada Travessa das Cardosas, 11B

nº fogos nº frentes via pública tipologia

nº pisos 2 pisos < cota de soleira 0 classificação edifício com valor de conjunto

ramo/nome

ramo/nome

caraterísticas construtivas

estado geral bom remate beirado revestimento fachada reboco pintura tinta

cor fachada sangue-de-boi estrutura portante outros elem. fachada soco pintado, telheiro, estandartes 

em madeira

0861502

material alvenaria tijolo maciço tipo cobertura inclinada - 3 águas mat. cobertura telha marselha

adulterações caixilharias, portadas, 

cantarias pintadas, 

telheiro

riscos - necessidades -

observações -

habitação unifamiliar1 1

N

época const. Sec XX (1901 a 1925)

edificio 160

propriedade Privada

função piso 0 comercial/serviços

função edifício comercial/serviços

morada Rua do Neto, 6/Travessa das Cardosas

nº fogos nº frentes via pública tipologia

nº pisos 1 pisos < cota de soleira 0 classificação edifício corrente e de transição

ramo/nome

ramo/nome

caraterísticas construtivas

estado geral bom remate cornija revestimento fachada reboco pintura tinta

cor fachada rosa/branco/cinza estrutura portante outros elem. fachada soco e cantarias pintadas, janelas 

com guardas em ferro

0861501

material alvenaria tijolo maciço tipo cobertura inclinada - 4 águas mat. cobertura telha lusa

adulterações grades riscos - necessidades -

observações Tem estacionamento privativo; sem possibilidade de confirmar se está em funcionamento

comercial

Restaurante "Tropicália - espaço 

lusófono"

0 3



O

época const. Sec XVIII

edificio 161

propriedade Privada

função piso 0 desocupado

função edifício desocupado

morada Rua António Maria Bravo, 1

nº fogos nº frentes via pública tipologia

nº pisos 2 pisos < cota de soleira 0 classificação edifício com valor de conjunto

ramo/nome

ramo/nome

caraterísticas construtivas

estado geral ruína remate cornija revestimento fachada reboco pintura cal

cor fachada branco/azul estrutura portante outros elem. fachada janela de guilhotina, escadaria em 

pedra, inscrição metálica

0861607

material pedra alvenaria ordinária tipo cobertura inclinada - 2 e 3 águas mat. cobertura telha canudo

adulterações caixilharias, cantarias 

pintadas

riscos derrocada, incêndio necessidades obras de reabilitação

observações Edifício completamente degradado de arquitetura setecentista, pertenceu à Companhia Fidelidade. Gaveto com a Rua Cor. Ferreira Simas, 
formado por dois corpos. Tem pedido na CM para encerrar vãos desde jun2011

habitação unifamiliar1 2

O

época const. Sec XX (1975 a 2000)

edificio 162

propriedade Privada

função piso 0 comercial

função edifício comercial/residencial

morada Rua António Maria Bravo, 3_3A

nº fogos nº frentes via pública tipologia

nº pisos 2 pisos < cota de soleira 0 classificação edifício com valor de conjunto

ramo/nome

ramo/nome

caraterísticas construtivas

estado geral bom remate cornija revestimento fachada reboco pintura tinta

cor fachada branco estrutura estrutura de betão outros elem. fachada soco em pedra, varandins com 

guardas em ferro, grades, toldo

0861606

material alvenaria tijolo furado tipo cobertura inclinada - 2 águas mat. cobertura telha lusa

adulterações avanço das varandas, 

grades, caixilharias

riscos - necessidades -

observações Espaço comercial devoluto. Tem dois logradouros nas traseiras do lote; o telhado apresenta clarabóia

habitação multifamiliar

espaço comercial desocupado

2 1



O

época const. Sec XVIII

edificio 163

propriedade Privada

função piso 0 desocupado

função edifício desocupado

morada Rua António Maria Bravo, 5

nº fogos nº frentes via pública tipologia

nº pisos 2 pisos < cota de soleira 0 classificação edifício corrente e de transição

ramo/nome

ramo/nome

caraterísticas construtivas

estado geral mau remate beirado duplo revestimento fachada reboco pintura tinta

cor fachada branco estrutura portante outros elem. fachada soco pintado

0861605

material pedra alvenaria ordinária tipo cobertura inclinada - 2 águas mat. cobertura telha marselha

adulterações vãos, caixilharias, estores riscos degradação de 

materiais

necessidades obras de reabilitação

observações Está devoluto. Tem logradouro impermeabilizado

habitação unifamiliar1 1

O

época const. Sec XXI (2001 a 2012)

edificio 164

propriedade Privada: IPSS

função piso 0 assistência social

função edifício assistência social

morada Rua António Maria Bravo s/n

nº fogos nº frentes via pública tipologia

nº pisos 2 pisos < cota de soleira 0 classificação edifício com valor de conjunto

ramo/nome

ramo/nome

caraterísticas construtivas

estado geral bom remate - revestimento fachada reboco pintura tinta

cor fachada branco/cinza estrutura estrutura de 

betão/portante

outros elem. fachada soco pintado, portão com cunhais 

em pedra

0861604

material alvenaria tijolo 

furado/alvenaria tijolo 

maciço

tipo cobertura inclinada - 3 águas, 

terraço

mat. cobertura telha lusa

adulterações composição, caixilharias, 

estores

riscos - necessidades -

observações Reconstrução e adaptação de 3 edifícios do séc XVIII e adaptação ao equipamento. Apresenta dois portões de acesso, um deles com 
ombreiras em pedra. Os edifícios articulam-se através de ligações cobertas e pátios.Acolhimento de crianças e jovens até 18 ano

equipamento

Casa Rainha Santa Isabel - CAT

0 1



O

época const. Sec XX (1901 a 1925)

edificio 165

propriedade Privada

função piso 0 residencial

função edifício residencial

morada Rua António Maria Bravo, 15

nº fogos nº frentes via pública tipologia

nº pisos 1 pisos < cota de soleira 0 classificação edifício com valor de conjunto

ramo/nome

ramo/nome

caraterísticas construtivas

estado geral bom remate platibanda revestimento fachada reboco pintura tinta

cor fachada branco/cinza estrutura portante outros elem. fachada soco pintado

0861602

material alvenaria tijolo maciço tipo cobertura inclinada - 2 águas mat. cobertura telha marselha

adulterações aumento de cércea, 

caixilharias, estores, ar 

condicionado

riscos - necessidades -

observações -

habitação unifamiliar1 1

O

época const. Sec XXI (2001 a 2012)

edificio 166

propriedade Privada

função piso 0 residencial

função edifício residencial

morada Rua da Fonte, s/n

nº fogos nº frentes via pública tipologia

nº pisos 3 pisos < cota de soleira 1 classificação edifício corrente e de transição

ramo/nome

ramo/nome

caraterísticas construtivas

estado geral bom remate - revestimento fachada reboco pintura tinta/placagem 

pedra

cor fachada bege estrutura estrutura de betão outros elem. fachada soco em pedra, guardas metálicas,

2014

material alvenaria tijolo furado tipo cobertura inclinada - 3 águas mat. cobertura telha lusa

adulterações composição, volumetria riscos - necessidades -

observações Construção muito recente, ainda sem número de polícia. Em comercialização.Edifício de enquadramento da área do centro histórico

habitação multifamiliar6 1



O

época const. Sec XX (1926 a 1974)

edificio 167

propriedade Privada

função piso 0 desocupado

função edifício desocupado/residencial

morada Rua da Fonte, 11_11A

nº fogos nº frentes via pública tipologia

nº pisos 4 pisos < cota de soleira 0 classificação edifício corrente e de transição

ramo/nome

ramo/nome

caraterísticas construtivas

estado geral razoável remate platibanda revestimento fachada marmoritado

cor fachada rosa/bege estrutura portante outros elem. fachada soco em pedra, frisos pintados

0861616

material alvenaria tijolo armada tipo cobertura inclinada - 2 águas mat. cobertura telha marselha

adulterações caixilharias riscos - necessidades obras de conservação

observações Edifício de enquadramento da área do centro histórico

habitação multifamiliar

espaço comercial desocupado

8 1

O

época const. Sec XX (1926 a 1974)

edificio 168

propriedade Privada

função piso 0 comercial

função edifício comercial/residencial

morada Rua da Fonte, 13_13A_13B_13C

nº fogos nº frentes via pública tipologia

nº pisos 4 pisos < cota de soleira 0 classificação edifício corrente e de transição

ramo/nome

ramo/nome

caraterísticas construtivas

estado geral razoável remate platibanda revestimento fachada marmoritado

cor fachada rosa/bege estrutura portante outros elem. fachada soco em pedra, frisos pintados

0861615

material alvenaria tijolo armada tipo cobertura inclinada - 4 águas mat. cobertura telha marselha

adulterações caixilharias riscos degradação de 

materiais

necessidades obras de conservação

observações Gaveto com a R. Luis de Camões; edfício de enquadramento da área do centro histórico

habitação multifamiliar

espaço comercial desocupado

Alfaiataria

7 2



P

época const. Sec XX (1901 a 1925)

edificio 169

propriedade Privada

função piso 0 comercial/garagem

função edifício comercial/garagem/residencial

morada Rua Guilherme Gomes Fernandes, 87_89/Largo D. Dinis, 1_1A_1B

nº fogos nº frentes via pública tipologia

nº pisos 1 pisos < cota de soleira 1 classificação edifício com valor de conjunto

ramo/nome

ramo/nome

caraterísticas construtivas

estado geral bom remate cornija, platibanda revestimento fachada reboco pintura tinta

cor fachada cinza estrutura portante outros elem. fachada cunhais em pedra à altura do soco; 

soco em reboco projetado, grades 

metálicas

0861002

material pedra alvenaria 

ordinária/tijolo maciço

tipo cobertura inclinada - 3 águas mat. cobertura telha lusa

adulterações vãos, caixilharias, 

estores, ar condicionado

riscos - necessidades -

observações Tem acesso a garagem pelo Largo D. Dinis; possui águas furtadas; a pastelaria tem também zona de fábrica.

habitação unifamiliar

Pastelaria "Faruque"

1 3

P

época const. Sec XX (1901 a 1925)

edificio 170

propriedade Privada

função piso 0 garagem

função edifício garagem/residencial

morada Rua Guilherme Gomes Fernandes, 85

nº fogos nº frentes via pública tipologia

nº pisos 1 pisos < cota de soleira 1 classificação edifício com valor de conjunto

ramo/nome

ramo/nome

caraterísticas construtivas

estado geral bom remate beirado revestimento fachada reboco pintura tinta

cor fachada sangue-de-boi estrutura portante outros elem. fachada algeroz

2008

material pedra alvenaria 

ordinária/tijolo maciço

tipo cobertura inclinada - 2 águas mat. cobertura telha marselha

adulterações cantarias pintadas riscos - necessidades -

observações Tem acesso a garagem pelo Largo D. Dinis

habitação unifamiliar1 2



P

época const. Sec XX (1901 a 1925)

edificio 171

propriedade Privada

função piso 0 comercial

função edifício comercial

morada Rua Guilherme Gomes Fernandes, 83

nº fogos nº frentes via pública tipologia

nº pisos 1 pisos < cota de soleira 0 classificação edifício com valor de conjunto

ramo/nome

ramo/nome

caraterísticas construtivas

estado geral bom remate beirado revestimento fachada reboco pintura tinta

cor fachada sangue-de-boi estrutura portante outros elem. fachada placa publicitária, algeroz

0861001

material pedra alvenaria 

ordinária/tijolo maciço

tipo cobertura inclinada - 1 água mat. cobertura telha marselha

adulterações vãos, cantarias pintadas, 

toldo

riscos - necessidades -

observações Gaveto com a R. Neto; adaptação a loja

comercial

Loja de tatuagens "Surreal 

Vision"

0 2

P

época const. Sec XIX (1851 a 1900)

edificio 172

propriedade Privada

função piso 0 armazenamento

função edifício armazenamento

morada Largo D. Dinis, 2/Rua do Neto, 25

nº fogos nº frentes via pública tipologia

nº pisos 1 pisos < cota de soleira 0 classificação edifício com valor de conjunto

ramo/nome

ramo/nome

caraterísticas construtivas

estado geral razoável remate beirado revestimento fachada reboco pintura tinta

cor fachada branco estrutura portante outros elem. fachada grades metálicas

0861003

material pedra alvenaria ordinária tipo cobertura inclinada - 2 águas mat. cobertura telha marselha

adulterações vãos caixilharias riscos - necessidades -

observações Arquitetura novecentista - adaptação a garagem; faz parte do 172, ao qual está adossado

-0 2



P

época const. Sec XVII

edificio 173

propriedade Privada

função piso 0 residencial

função edifício residencial

morada Largo D. Dinis, 3/Rua do Neto, 23

nº fogos nº frentes via pública tipologia

nº pisos 2 pisos < cota de soleira 0 classificação edifício com valor de conjunto

ramo/nome

ramo/nome

caraterísticas construtivas

estado geral razoável remate beirado revestimento fachada reboco pintura tinta

cor fachada branco/cinza estrutura portante outros elem. fachada soco pintado, varanda com guardas 

em ferro, peitoril saliente em 

cantaria

0861004

material pedra alvenaria ordinária tipo cobertura inclinada - 3 águas mat. cobertura telha marselha

adulterações vãos, caixilharias riscos - necessidades -

observações Arquitetura seiscentista, mantém a estrutura primitiva

habitação unifamiliar1 2

P

época const. Sec XVII

edificio 174

propriedade Privada

função piso 0 residencial

função edifício residencial

morada Largo D. Dinis, 4_5/Rua do Neto, 21

nº fogos nº frentes via pública tipologia

nº pisos 2 pisos < cota de soleira 0 classificação edifício com valor de conjunto

ramo/nome

ramo/nome

caraterísticas construtivas

estado geral bom remate cornija, beirado revestimento fachada reboco pintura tinta

cor fachada branco/cinza estrutura portante outros elem. fachada soco e cunhais pintados, chaminé 

na fachada da R. Neto, friso saliente 

pintado, guardas em ferro

0861005

material pedra alvenaria 

ordinária/tijolo maciço

tipo cobertura inclinada - 4 águas mat. cobertura telha marselha

adulterações caixilharias riscos - necessidades -

observações Arquitetura seiscentista, habitação bifamiliar

habitação multifamiliar2 2



P

época const. Sec XVIII

edificio 175

propriedade Privada

função piso 0 residencial

função edifício residencial

morada Largo D. Dinis, 6/Rua do Neto, 19

nº fogos nº frentes via pública tipologia

nº pisos 2 pisos < cota de soleira 0 classificação edifício com valor de conjunto

ramo/nome

ramo/nome

caraterísticas construtivas

estado geral bom remate beirado revestimento fachada reboco pintura tinta

cor fachada amarelo/branco estrutura portante outros elem. fachada cunhais pintados, telheiro, chaminé 

com revestimento em tilojo, algeroz

0861006

material pedra alvenaria 

ordinária/tijolo maciço

tipo cobertura inclinada - 3 águas mat. cobertura telha lusa

adulterações caixilharias, portadas riscos - necessidades -

observações Edifício remodelado; tem acesso pela R. Neto

habitação multifamiliar2 2

P

época const. Sec XVIII

edificio 176

propriedade Privada

função piso 0 residencial

função edifício residencial

morada Largo D. Dinis , 7

nº fogos nº frentes via pública tipologia

nº pisos 2 pisos < cota de soleira 0 classificação edifício com valor de conjunto

ramo/nome

ramo/nome

caraterísticas construtivas

estado geral razoável remate beirado revestimento fachada reboco pintura tinta

cor fachada amarelo estrutura portante outros elem. fachada -

0861007

material pedra alvenaria 

ordinária/tijolo maciço

tipo cobertura inclinada - 1 água mat. cobertura telha marselha

adulterações caixilharias riscos degradação de 

materiais

necessidades obras de conservação

observações Apresenta cércea mais baixa que os edifícios confinantes

habitação unifamiliar1 1



P

época const. Sec XIX (1851 a 1900)

edificio 177

propriedade Privada

função piso 0 residencial

função edifício residencial

morada Largo D. Dinis, 8_8A

nº fogos nº frentes via pública tipologia

nº pisos 2 pisos < cota de soleira 0 classificação edifício com valor de conjunto

ramo/nome

ramo/nome

caraterísticas construtivas

estado geral razoável remate cornija revestimento fachada reboco pintura tinta

cor fachada rosa/branco estrutura portante outros elem. fachada cunhais salientes pintados, gárgulas 

em cerâmica, vãos em arco abatido

0861008

material pedra alvenaria 

ordinária/tijolo maciço

tipo cobertura inclinada - 3 águas mat. cobertura telha lusa

adulterações - riscos - necessidades obras de conservação

observações Edifício adossado ao 197, partilhando a mesma cobertura. Cada porta corresponde a um fogo

habitação multifamiliar2 1

P

época const. Sec XVII

edificio 178

propriedade Privada

função piso 0 residencial

função edifício residencial

morada Largo D. Dinis, 9

nº fogos nº frentes via pública tipologia

nº pisos 2 pisos < cota de soleira 0 classificação edifício com valor de conjunto

ramo/nome

ramo/nome

caraterísticas construtivas

estado geral mau remate beirado revestimento fachada reboco pintura tinta

cor fachada branco estrutura portante outros elem. fachada -

0861009

material pedra alvenaria ordinária tipo cobertura inclinada - 4 águas mat. cobertura telha canudo

adulterações caixilharias riscos degradação de 

materiais

necessidades obras de reabilitação

observações Aparenta estar devoluto

habitação unifamiliar1 1



P

época const. Sec XVII

edificio 179

propriedade Privada

função piso 0 residencial

função edifício residencial

morada Largo D. Dinis, 10

nº fogos nº frentes via pública tipologia

nº pisos 2 pisos < cota de soleira 0 classificação edifício com valor de conjunto

ramo/nome

ramo/nome

caraterísticas construtivas

estado geral mau remate beirado duplo revestimento fachada reboco pintura tinta

cor fachada rosa/branco estrutura portante outros elem. fachada cunhais rebocados pintados

0861010

material pedra alvenaria 

ordinária/tijolo maciço

tipo cobertura inclinada - 2 águas mat. cobertura telha lusa

adulterações caixilharias riscos degradação de 

materiais

necessidades obras de conservação

observações Aparenta estar devoluto

habitação multifamiliar2 1

P

época const. Sec XVII

edificio 180

propriedade Privada

função piso 0 residencial

função edifício residencial

morada Largo D. Dinis, 11

nº fogos nº frentes via pública tipologia

nº pisos 2 pisos < cota de soleira 0 classificação edifício com valor de conjunto

ramo/nome

ramo/nome

caraterísticas construtivas

estado geral razoável remate beirado revestimento fachada reboco pintura tinta

cor fachada branco/cinza estrutura portante outros elem. fachada soco pintado, escadaria exterior

0861011

material pedra alvenaria ordinária tipo cobertura inclinada - 2 águas mat. cobertura telha marselha

adulterações caixilharias, estores, 

grades metálicas

riscos - necessidades obras de conservação

observações Edifício destacado da frente urbana, com escadaria de acesso ao piso superior

habitação multifamiliar2 1



P

época const. Sec XVIII

edificio 181

propriedade Privada

função piso 0 residencial

função edifício residencial

morada Largo D. Dinis, 12

nº fogos nº frentes via pública tipologia

nº pisos 2 pisos < cota de soleira 0 classificação edifício com valor de conjunto

ramo/nome

ramo/nome

caraterísticas construtivas

estado geral bom remate beirado revestimento fachada reboco pintura tinta

cor fachada branco/azul estrutura portante outros elem. fachada soco e cunhal pintados, algeroz

0861012

material pedra alvenaria ordinária tipo cobertura inclinada - 2 águas mat. cobertura telha marselha

adulterações caixilharias riscos - necessidades -

observações -

habitação unifamiliar1 1

P

época const. Sec XVII

edificio 182

propriedade Privada

função piso 0 residencial

função edifício residencial

morada Largo D. Dinis, 13

nº fogos nº frentes via pública tipologia

nº pisos 2 pisos < cota de soleira 0 classificação edifício de elevado interesse 

arquitetónico

ramo/nome

ramo/nome

caraterísticas construtivas

estado geral mau remate friso, cornija revestimento fachada reboco pintura tinta

cor fachada branco/amarelo estrutura portante outros elem. fachada cunhais em cantaria almofadada, 

varandins com guardas metálicas

0861013

material pedra alvenaria ordinária tipo cobertura inclinada - 4 águas mat. cobertura telha canudo

adulterações caixilharias riscos degradação de 

materiais

necessidades obras de conservação

observações Arquitetura seiscentista; aparenta reaproveitamento de materiais do próprio mosteiro

habitação multifamiliar2 1



P

época const. Sec XVII

edificio 183

propriedade Privada

função piso 0 residencial

função edifício residencial

morada Largo D. Dinis, 14_15

nº fogos nº frentes via pública tipologia

nº pisos 3 pisos < cota de soleira 0 classificação edifício com valor de conjunto

ramo/nome

ramo/nome

caraterísticas construtivas

estado geral bom remate beirado revestimento fachada reboco pintura tinta

cor fachada branco estrutura portante outros elem. fachada guardas metálicas

0861014

material pedra alvenaria 

ordinária/tijolo maciço

tipo cobertura inclinada - 2 águas mat. cobertura telha marselha

adulterações vãos, caixilharias, estores riscos - necessidades -

observações Aparenta ter logradouro com anexos em ruína, com acesso pela R. António Maria Bravo (sem possibilidade de confirmação)

habitação multifamiliar2 1

P

época const. Sec XVII

edificio 184

propriedade Privada

função piso 0 comercial

função edifício comercial/desocupado

morada Largo D. Dinis, 15

nº fogos nº frentes via pública tipologia

nº pisos 2 pisos < cota de soleira 0 classificação edifício de elevado interesse 

arquitetónico

ramo/nome

ramo/nome

caraterísticas construtivas

estado geral razoável remate cornija revestimento fachada reboco pintura tinta

cor fachada branco/azul estrutura portante outros elem. fachada soco e molduras dos vãos pintados, 

varanda, guardas em ferro, colunas 

em cantaria, placa publicitária

0860119

material pedra alvenaria ordinária tipo cobertura inclinada - 2 águas mat. cobertura telha marselha

adulterações caixilharias, grades riscos degradação de 

materiais

necessidades obras de conservação

observações O piso superior corresponde à habitação e aparenta estar devoluto. O edifício apresenta uma passagem inferior pedonal de acesso à Rua da 
Fonte

habitação unifamiliar

Restaurante "Casa dos Caracóis"

1 2



P

época const. Sec XX (1926 a 1974)

edificio 185

propriedade Privada

função piso 0 recreativo

função edifício recreativo

morada Rua da Fonte, 1

nº fogos nº frentes via pública tipologia

nº pisos 2 pisos < cota de soleira 0 classificação edifício com valor de conjunto

ramo/nome

ramo/nome

caraterísticas construtivas

estado geral razoável remate beirado revestimento fachada reboco pintura tinta

cor fachada branco/azul estrutura estrutura de 

betão/portante

outros elem. fachada soco e molduras dos vãos pintados, 

toldos, estandartes em ferro, painel 

de azulejos, grades metálicas

0861015

material alvenaria tijolo furado tipo cobertura inclinada - 3 águas mat. cobertura telha marselha

adulterações composição, caixilharias, 

grades, toldos

riscos - necessidades -

observações Edifício dá para rua pedonal, com bancos no espaço público, utilizando esta rua para os seus eventos

equipamento

Clube Recreativo Espírito Santo - 

AJAX

0 2

P

época const. Sec XX (1975 a 2000)

edificio 186

propriedade Privada

função piso 0 residencial

função edifício residencial

morada Rua António Maria Bravo, 16_14

nº fogos nº frentes via pública tipologia

nº pisos 2+1 pisos < cota de soleira 0 classificação edifício corrente e de transição

ramo/nome

ramo/nome

caraterísticas construtivas

estado geral bom remate beirado revestimento fachada reboco pintura tinta

cor fachada amarelo estrutura estrutura de betão outros elem. fachada soco em reboco projetado pintado, 

varanda compacta, telheiro

0861016

material alvenaria tijolo furado tipo cobertura inclinada - 4 águas mat. cobertura telha lusa

adulterações composição, volumetria riscos - necessidades -

observações Edifício de 2 pisos com aproveitamento de sótão, destacado da malha edificada. Apresenta dois paineis solares na cobertura

habitação unifamiliar

Igreja "A luz do mundo"

1 3



P

época const. Sec XX (1901 a 1925)

edificio 187

propriedade Privada

função piso 0 residencial

função edifício residencial

morada Rua António Maria Bravo, 10

nº fogos nº frentes via pública tipologia

nº pisos 1 pisos < cota de soleira 0 classificação edifício corrente e de transição

ramo/nome

ramo/nome

caraterísticas construtivas

estado geral bom remate beirado revestimento fachada reboco pintura tinta

cor fachada branco/amarelo estrutura portante outros elem. fachada soco pintado, algeroz

0861017

material alvenaria tijolo maciço tipo cobertura inclinada - 2 águas mat. cobertura telha marselha

adulterações caixilharias, algeroz riscos - necessidades -

observações Edifício em banda, com telheiros nas traseiras, sem possibilidade de confirmação

habitação unifamiliar1 1

P

época const. Sec XX (1901 a 1925)

edificio 188

propriedade Privada

função piso 0 residencial

função edifício residencial

morada Rua António Maria Bravo, 8

nº fogos nº frentes via pública tipologia

nº pisos 1 pisos < cota de soleira 0 classificação edifício corrente e de transição

ramo/nome

ramo/nome

caraterísticas construtivas

estado geral bom remate beirado revestimento fachada reboco pintura tinta

cor fachada branco/amarelo estrutura portante outros elem. fachada soco pintado, algeroz

2009

material alvenaria tijolo maciço tipo cobertura inclinada - 2 águas mat. cobertura telha marselha

adulterações caixilharias, algeroz riscos - necessidades -

observações Edifício em banda, com telheiros nas traseiras, sem possibilidade de confirmação

habitação unifamiliar1 1



P

época const. Sec XX (1901 a 1925)

edificio 189

propriedade Privada

função piso 0 residencial

função edifício residencial

morada Rua António Maria Bravo, 6

nº fogos nº frentes via pública tipologia

nº pisos 1 pisos < cota de soleira 0 classificação edifício corrente e de transição

ramo/nome

ramo/nome

caraterísticas construtivas

estado geral bom remate beirado revestimento fachada reboco pintura tinta

cor fachada branco/amarelo estrutura portante outros elem. fachada soco pintado, algeroz

2010

material alvenaria tijolo maciço tipo cobertura inclinada - 2 águas mat. cobertura telha marselha

adulterações caixilharias, algeroz riscos - necessidades -

observações Edifício em banda, com telheiros nas traseiras, sem possibilidade de confirmação

habitação unifamiliar1 1

P

época const. Sec XX (1901 a 1925)

edificio 190

propriedade Privada

função piso 0 residencial

função edifício residencial

morada Rua António Maria Bravo, 4

nº fogos nº frentes via pública tipologia

nº pisos 1 pisos < cota de soleira 0 classificação edifício corrente e de transição

ramo/nome

ramo/nome

caraterísticas construtivas

estado geral bom remate beirado revestimento fachada reboco pintura tinta

cor fachada branco/amarelo estrutura portante outros elem. fachada soco pintado, algeroz

2011

material alvenaria tijolo maciço tipo cobertura inclinada - 2 águas mat. cobertura telha marselha

adulterações caixilharias, algeroz riscos - necessidades -

observações Edifício em banda, com telheiros nas traseiras, sem possibilidade de confirmação

habitação unifamiliar1 1



P

época const. Sec XX (1901 a 1925)

edificio 191

propriedade Privada

função piso 0 residencial

função edifício residencial

morada Rua António Maria Bravo, 2

nº fogos nº frentes via pública tipologia

nº pisos 1 pisos < cota de soleira 0 classificação edifício corrente e de transição

ramo/nome

ramo/nome

caraterísticas construtivas

estado geral bom remate beirado revestimento fachada reboco pintura tinta

cor fachada branco/amarelo estrutura portante outros elem. fachada soco pintado, algeroz

2012

material alvenaria tijolo maciço tipo cobertura inclinada - 2 águas mat. cobertura telha marselha

adulterações caixilharias, algeroz riscos - necessidades -

observações Edifício em banda; cota de soleira ligeiramente elevada face ao arruamento, com acesso por escadaria

habitação unifamiliar1 1

P

época const. Sec XX (1901 a 1925)

edificio 192

propriedade Privada

função piso 0 residencial

função edifício residencial

morada Rua do Neto, 1

nº fogos nº frentes via pública tipologia

nº pisos 2 pisos < cota de soleira 0 classificação edifício com valor de conjunto

ramo/nome

ramo/nome

caraterísticas construtivas

estado geral mau remate beirado revestimento fachada reboco pintura tinta

cor fachada rosa estrutura portante outros elem. fachada soco e friso vertical em cantaria, 

painéis reentrantes pintados, 

varanda em alvenaria

0861018

material alvenaria tijolo armada tipo cobertura inclinada - 4 águas mat. cobertura telha marselha

adulterações caixilharias, estores riscos degradação de 

materiais

necessidades obras de reabilitação

observações Edifício em avançado estado de degradação, de gaveto com a R. António Maria Bravo; possui frestas de arejamento na parte superior da 
empena

habitação multifamiliar2 1



P

época const. Sec XX (1901 a 1925)

edificio 193

propriedade Privada

função piso 0 residencial

função edifício residencial

morada Rua do Neto, 3

nº fogos nº frentes via pública tipologia

nº pisos 2 pisos < cota de soleira 0 classificação edifício com valor de conjunto

ramo/nome

ramo/nome

caraterísticas construtivas

estado geral mau remate beirado revestimento fachada reboco pintura tinta

cor fachada cinza estrutura portante outros elem. fachada soco e friso vertical em cantaria, 

painéis reentrantes pintados, 

varandas em alvenaria

0861019

material alvenaria tijolo armada tipo cobertura inclinada - 2 águas mat. cobertura telha marselha

adulterações caixilharias, estores riscos degradação de 

materiais

necessidades obras de reabilitação

observações Edifício em avançado estado de degradação,; apresenta frestas de arejamento na parte superior da empena

habitação multifamiliar4 1

P

época const. Sec XX (1926 a 1974)

edificio 194

propriedade Privada

função piso 0 residencial

função edifício residencial

morada Rua do Neto, 5

nº fogos nº frentes via pública tipologia

nº pisos 2 pisos < cota de soleira 0 classificação edifício corrente e de transição

ramo/nome

ramo/nome

caraterísticas construtivas

estado geral razoável remate beirado revestimento fachada reboco pintura tinta

cor fachada branco estrutura portante outros elem. fachada -

2013

material alvenaria tijolo maciço tipo cobertura inclinada - 2 águas mat. cobertura telha marselha

adulterações aumento volumetria, 

caixilharias

riscos - necessidades -

observações A frente de rua apresenta apenas um portão, desenvolvendo-se o edifício para o interior do lote

habitação unifamiliar1 1



P

época const. Sec XX (1926 a 1974)

edificio 195

propriedade Privada

função piso 0 residencial

função edifício residencial

morada Rua do Neto, 7_9

nº fogos nº frentes via pública tipologia

nº pisos 2 pisos < cota de soleira 0 classificação edifício corrente e de transição

ramo/nome

ramo/nome

caraterísticas construtivas

estado geral mau remate friso revestimento fachada reboco pintura tinta

cor fachada rosa estrutura portante outros elem. fachada -

0861020

material alvenaria tijolo maciço tipo cobertura inclinada - 4 águas, 

terraço

mat. cobertura telha marselha

adulterações aumento volumetria, 

caixilharias

riscos - necessidades obras de conservação

observações A frente de rua apresenta edifício de garagem e entrada de pessoas, desenvolvendo-se a habitação para o interior do lote, composta por 
dois edifícios tendo um deles 2 pisos

habitação unifamiliar1 1

P

época const. Sec XX (1901 a 1925)

edificio 196

propriedade Privada

função piso 0 residencial

função edifício residencial

morada Rua do Neto, 11_11B

nº fogos nº frentes via pública tipologia

nº pisos 2 pisos < cota de soleira 0 classificação edifício com valor de conjunto

ramo/nome

ramo/nome

caraterísticas construtivas

estado geral bom remate beirado revestimento fachada reboco pintura tinta

cor fachada amarelo/verde estrutura portante outros elem. fachada soco e molduras dos vãos pintados

0861021

material alvenaria tijolo maciço tipo cobertura inclinada - 3 águas mat. cobertura telha lusa

adulterações caixilharias, estores, 

cantarias pintadas

riscos - necessidades -

observações A fachada principal dá para pátio público rebaixado relativamente à cota do arruamento de acesso

habitação multifamiliar2 2



P

época const. Sec XIX (1851 a 1900)

edificio 197

propriedade Privada

função piso 0 residencial

função edifício residencial

morada Rua do Neto, 13

nº fogos nº frentes via pública tipologia

nº pisos 2 pisos < cota de soleira 0 classificação edifício com valor de conjunto

ramo/nome

ramo/nome

caraterísticas construtivas

estado geral razoável remate beirado duplo revestimento fachada reboco pintura tinta

cor fachada rosa/branco estrutura portante outros elem. fachada soco em reboco pintado

0861022

material pedra alvenaria 

ordinária/tijolo maciço

tipo cobertura inclinada - 2 águas mat. cobertura telha marselha

adulterações caixilharias, estores riscos - necessidades -

observações A fachada principal dá para pátio público rebaixado relativamente à cota do arruamento de acesso

habitação unifamiliar1 1

P

época const. Sec XIX (1851 a 1900)

edificio 198

propriedade Privada

função piso 0 residencial

função edifício residencial

morada Rua do Neto, 15

nº fogos nº frentes via pública tipologia

nº pisos 2 pisos < cota de soleira 0 classificação edifício com valor de conjunto

ramo/nome

ramo/nome

caraterísticas construtivas

estado geral razoável remate beirado duplo revestimento fachada reboco pintura tinta

cor fachada rosa/branco estrutura portante outros elem. fachada soco em reboco pintado

0861023

material pedra alvenaria 

ordinária/tijolo maciço

tipo cobertura inclinada - 4 águas mat. cobertura telha lusa

adulterações caixilharias, estores riscos - necessidades -

observações A fachada principal dá para pátio público rebaixado relativamente à cota do arruamento de acesso; Aparenta fazer parte do edif 176 pois 
possui a mesma cobertura.

habitação unifamiliar1 1



P

época const. Sec XVIII

edificio 199

propriedade Privada

função piso 0 comercial

função edifício comercial

morada Rua do Neto, 17

nº fogos nº frentes via pública tipologia

nº pisos 2 pisos < cota de soleira 0 classificação edifício com valor de conjunto

ramo/nome

ramo/nome

caraterísticas construtivas

estado geral bom remate beirado revestimento fachada reboco pintura tinta

cor fachada vermelho/branco estrutura portante outros elem. fachada soco em mosaico cerâmico, algeroz, 

placa publicitária, toldo

0861024

material pedra alvenaria ordinária tipo cobertura inclinada - 2 águas mat. cobertura telha lusa

adulterações caixilharias, cantarias 

pintadas, toldo, ar 

condicionado

riscos - necessidades -

observações A fachada principal dá para pátio público rebaixado relativamente à cota do arruamento de acesso; aparelho de ar condicionado colocado na 
cobertura

comercial

Barbearia "Adão"

0 1



Q

época const. Sec XX (1901 a 1925)

edificio 200

propriedade Privada

função piso 0 residencial

função edifício residencial

morada Rua da Fonte, s/n

nº fogos nº frentes via pública tipologia

nº pisos 1 pisos < cota de soleira 0 classificação edifício corrente e de transição

ramo/nome

ramo/nome

caraterísticas construtivas

estado geral razoável remate beirado revestimento fachada reboco pintura tinta

cor fachada branco estrutura portante outros elem. fachada -

2003

material alvenaria tijolo maciço tipo cobertura inclinada - 1 água mat. cobertura chapa metálica

adulterações - riscos - necessidades -

observações Apresenta muro com portão. Possui pátio com anexos, sem possibilidade de confirmação

-0 1

Q

época const. Sec XX (1901 a 1925)

edificio 201

propriedade Privada

função piso 0 residencial

função edifício residencial

morada Rua da Fonte, 2

nº fogos nº frentes via pública tipologia

nº pisos 1 pisos < cota de soleira 0 classificação edifício corrente e de transição

ramo/nome

ramo/nome

caraterísticas construtivas

estado geral razoável remate beirado revestimento fachada reboco pintura tinta

cor fachada branco estrutura portante outros elem. fachada -

0860121

material alvenaria tijolo maciço tipo cobertura inclinada - 2 águas mat. cobertura telha marselha

adulterações caixilharias, estores, ar 

condicionado

riscos - necessidades obras de conservação

observações Da rua apenas se vê portão, com logradouro com vegeração, sem possibilidade de confirmação

habitação unifamiliar1 1



Q

época const. Sec XVIII

edificio 202

propriedade Privada

função piso 0 residencial

função edifício residencial

morada Rua da Fonte, 6

nº fogos nº frentes via pública tipologia

nº pisos 1 pisos < cota de soleira 0 classificação edifício corrente e de transição

ramo/nome

ramo/nome

caraterísticas construtivas

estado geral razoável remate beirado, chaminé revestimento fachada reboco pintura tinta

cor fachada branco estrutura portante outros elem. fachada algeroz

0860123

material pedra alvenaria ordinária tipo cobertura inclinada - 1 água mat. cobertura telha lusa

adulterações caixilharias, estores riscos - necessidades -

observações sem possibilidade de confirmação

habitação unifamiliar1 1

Q

época const. Sec XVII

edificio 203

propriedade Privada

função piso 0 residencial

função edifício residencial

morada Rua da Fonte, 8

nº fogos nº frentes via pública tipologia

nº pisos 1 pisos < cota de soleira 0 classificação edifício corrente e de transição

ramo/nome

ramo/nome

caraterísticas construtivas

estado geral mau remate beirado revestimento fachada reboco pintura tinta

cor fachada branco estrutura portante outros elem. fachada -

0860124

material pedra alvenaria ordinária tipo cobertura inclinada - 1 água mat. cobertura telha marselha

adulterações caixilharias riscos degradação de 

materiais

necessidades obras de conservação

observações sem possibilidade de confirmação

habitação unifamiliar1 1



Q

época const. Sec XX (1901 a 1925)

edificio 204

propriedade Pública: Estado Maior do Exército

função piso 0 residencial

função edifício residencial

morada Rua da Fonte, 16

nº fogos nº frentes via pública tipologia

nº pisos 2 pisos < cota de soleira 0 classificação edifício corrente e de transição

ramo/nome

ramo/nome

caraterísticas construtivas

estado geral razoável remate friso, beirado revestimento fachada reboco pintura tinta

cor fachada branco estrutura portante outros elem. fachada soco pintado

0860127

material alvenaria tijolo maciço tipo cobertura inclinada - 2 águas mat. cobertura telha lusa

adulterações - riscos - necessidades -

observações Casa do estado, com renda própria entregue à Divisão de Infraestruturas do Estado Maior do Exército

habitação unifamiliar1 1

Q

época const. Sec XX (1901 a 1925)

edificio 205

propriedade Pública: Estado Maior do Exército

função piso 0 residencial

função edifício residencial

morada Rua da Fonte, 18

nº fogos nº frentes via pública tipologia

nº pisos 2 pisos < cota de soleira 0 classificação edifício corrente e de transição

ramo/nome

ramo/nome

caraterísticas construtivas

estado geral razoável remate friso, beirado revestimento fachada reboco pintura tinta

cor fachada branco estrutura portante outros elem. fachada soco pintado

2004

material alvenaria tijolo maciço tipo cobertura inclinada - 2 águas mat. cobertura telha lusa

adulterações - riscos - necessidades -

observações Casa do estado, com renda própria entregue à Divisão de Infraestruturas do Estado Maior do Exército

habitação unifamiliar1 1



Q

época const. Sec XX (1901 a 1925)

edificio 206

propriedade Pública: Estado Maior do Exército

função piso 0 residencial

função edifício residencial

morada Rua da Fonte, 20

nº fogos nº frentes via pública tipologia

nº pisos 2 pisos < cota de soleira 0 classificação edifício corrente e de transição

ramo/nome

ramo/nome

caraterísticas construtivas

estado geral razoável remate friso, beirado revestimento fachada reboco pintura tinta

cor fachada branco estrutura portante outros elem. fachada soco pintado

2005

material alvenaria tijolo maciço tipo cobertura inclinada - 2 águas mat. cobertura telha lusa

adulterações - riscos - necessidades -

observações Casa do estado, com renda própria entregue à Divisão de Infraestruturas do Estado Maior do Exército

habitação unifamiliar1 1

Q

época const. Sec XX (1901 a 1925)

edificio 207

propriedade Pública: Estado Maior do Exército

função piso 0 residencial

função edifício residencial

morada Rua da Fonte, 22

nº fogos nº frentes via pública tipologia

nº pisos 2 pisos < cota de soleira 0 classificação edifício corrente e de transição

ramo/nome

ramo/nome

caraterísticas construtivas

estado geral razoável remate friso, beirado revestimento fachada reboco pintura tinta

cor fachada branco estrutura portante outros elem. fachada soco pintado

2006

material alvenaria tijolo maciço tipo cobertura inclinada - 2 águas mat. cobertura telha lusa

adulterações - riscos - necessidades -

observações Casa do estado, com renda própria entregue à Divisão de Infraestruturas do Estado Maior do Exército

habitação unifamiliar1 1



Q

época const. Sec XX (1901 a 1925)

edificio 208

propriedade Pública: Estado Maior do Exército

função piso 0 residencial

função edifício residencial

morada Rua da Fonte, s/n

nº fogos nº frentes via pública tipologia

nº pisos 1 pisos < cota de soleira 0 classificação edifício corrente e de transição

ramo/nome

ramo/nome

caraterísticas construtivas

estado geral razoável remate friso, beirado revestimento fachada reboco pintura tinta

cor fachada branco estrutura portante outros elem. fachada -

2007

material alvenaria tijolo maciço tipo cobertura inclinada - 2 águas mat. cobertura telha lusa

adulterações - riscos - necessidades -

observações Casa do estado, com renda própria entregue à Divisão de Infraestruturas do Estado Maior do Exército

habitação multifamiliar2 0



R

época const. Sec XIV

edificio 209

propriedade Pública: Estado Maior do Exército

função piso 0 religioso

função edifício religioso

morada Largo D. Dinis s/n

nº fogos nº frentes via pública tipologia

nº pisos 3 pisos < cota de soleira 0 classificação Monumento Nacional

ramo/nome

ramo/nome

caraterísticas construtivas

estado geral bom remate cornija revestimento fachada reboco pintura tinta/pedra

cor fachada branco estrutura portante outros elem. fachada elementos em pedra

0860118

material pedra alvenaria 

insonsa/pedra alvenaria 

ordinária

tipo cobertura inclinada mat. cobertura telha marselha

adulterações - riscos vandalismo, 

degradação de 

materiais

necessidades -

observações sem possibilidade de confirmação

equipamento

Igreja do Mosteiro de Odivelas

0 1

R

época const. Sec XIV

edificio 210

propriedade Pública: Estado Maior do Exército

função piso 0 Instituto de Odivelas

função edifício Instituto de Odivelas

morada Largo D. Dinis s/n

nº fogos nº frentes via pública tipologia

nº pisos 3 pisos < cota de soleira 0 classificação Monumento Nacional

ramo/nome

ramo/nome

caraterísticas construtivas

estado geral bom remate cornija revestimento fachada reboco pintura tinta/azulejo

cor fachada branco estrutura portante outros elem. fachada elementos em pedra, painel de 

azulejos, alpendres com arcadas

2000

material pedra alvenaria 

insonsa/pedra alvenaria 

ordinária

tipo cobertura inclinada mat. cobertura telha marselha

adulterações - riscos vandalismo, 

degradação de 

materiais

necessidades -

observações sem possibilidade de confirmação

equipamento

Instituto de Odivelas - aulas

0 1



R

época const. Sec XVII

edificio 211

propriedade Pública: Estado Maior do Exército

função piso 0 Instituto de Odivelas

função edifício Instituto de Odivelas

morada Largo D. Dinis

nº fogos nº frentes via pública tipologia

nº pisos 1 pisos < cota de soleira 0 classificação edifício corrente e de transição

ramo/nome

ramo/nome

caraterísticas construtivas

estado geral razoável remate beirado revestimento fachada reboco pintura tinta

cor fachada branco estrutura portante outros elem. fachada -

0860106

material pedra alvenaria ordinária tipo cobertura inclinada - 4 águas mat. cobertura telha canudo

adulterações - riscos - necessidades -

observações sem possibilidade de confirmação

equipamento

Instituto de Odivelas - garagem

0 0

R

época const. Sec XX (1901 a 1925)

edificio 212

propriedade Pública: Estado Maior do Exército

função piso 0 Instituto de Odivelas

função edifício Instituto de Odivelas

morada Largo D. Dinis s/n

nº fogos nº frentes via pública tipologia

nº pisos 4 pisos < cota de soleira 0 classificação edifício com valor de conjunto

ramo/nome

ramo/nome

caraterísticas construtivas

estado geral bom remate cornija revestimento fachada reboco pintura tinta

cor fachada branco estrutura portante outros elem. fachada elementos em pedra

2001

material alvenaria tijolo maciço tipo cobertura inclinada mat. cobertura telha marselha

adulterações - riscos - necessidades -

observações sem possibilidade de confirmação

equipamento

Instituto de Odivelas - camaratas

0 0



R

época const. Sec XIV

edificio 213

propriedade Pública: Estado Maior do Exército

função piso 0 Instituto de Odivelas

função edifício Instituto de Odivelas

morada Rua da Fonte s/n

nº fogos nº frentes via pública tipologia

nº pisos 1 pisos < cota de soleira 0 classificação edifício com valor de conjunto

ramo/nome

ramo/nome

caraterísticas construtivas

estado geral bom remate beirado revestimento fachada reboco pintura tinta

cor fachada branco estrutura portante outros elem. fachada janelas circulares com grades em 

ferro, cantarias

material pedra alvenaria ordinária tipo cobertura inclinada - 2 águas mat. cobertura telha marselha

adulterações - riscos - necessidades -

observações sem possibilidade de confirmação

equipamento

Instituto de Odivelas - Museu

0 0

R

época const. Sec XX (1901 a 1925)

edificio 214

propriedade Pública: Estado Maior do Exército

função piso 0 Instituto de Odivelas

função edifício Instituto de Odivelas

morada Rua da Fonte s/n

nº fogos nº frentes via pública tipologia

nº pisos 1 pisos < cota de soleira 0 classificação edifício com valor de conjunto

ramo/nome

ramo/nome

caraterísticas construtivas

estado geral razoável remate beirado revestimento fachada reboco pintura tinta

cor fachada branco estrutura portante outros elem. fachada molduras dos vãos em tijolo 

maciço; soco em pedra

material alvenaria de tijolo 

maciço

tipo cobertura inclinada - 2 águas mat. cobertura telha lusa

adulterações riscos necessidades obras de conservação

observações sem possibilidade de confirmação

equipamento

Instituto de Odivelas - 

Lavandaria

0 0



R

época const. Sec XX (1975 a 2000)

edificio 215

propriedade Pública: Estado Maior do Exército

função piso 0 Ginásio

função edifício Ginásio

morada Rua da Fonte s/n

nº fogos nº frentes via pública tipologia

nº pisos 1 pisos < cota de soleira 0 classificação edifício corrente e de transição

ramo/nome

ramo/nome

caraterísticas construtivas

estado geral razoável remate - revestimento fachada reboco pintura tinta

cor fachada branco estrutura estrutura de betão outros elem. fachada -

material alvenaria tijolo furado tipo cobertura inclinada - 2 águas mat. cobertura chapa metálica

adulterações riscos necessidades

observações sem possibilidade de confirmação

equipamento

Instituto de Odivelas - Ginásio

0 0

R

época const. Sec XX (1901 a 1925)

edificio 216

propriedade Pública: Estado Maior do Exército

função piso 0 Desocupado

função edifício Desocupado

morada Rua da Fonte s/n

nº fogos nº frentes via pública tipologia

nº pisos 1 pisos < cota de soleira 1 classificação edifício com valor de conjunto

ramo/nome

ramo/nome

caraterísticas construtivas

estado geral bom remate beirado revestimento fachada reboco pintura tinta

cor fachada branco estrutura portante outros elem. fachada soco pintado

material alvenaria de tijolo 

maciço

tipo cobertura inclinada - 4 águas mat. cobertura telha lusa

adulterações ar condicionado, estores riscos necessidades

observações sem possibilidade de confirmação

equipamento

Instituto de Odivelas - futura PSP

0 0



R

época const.

edificio 217

propriedade Pública: Estado Maior do Exército

função piso 0 Desocupado

função edifício Desocupado

morada Rua da Fonte s/n

nº fogos nº frentes via pública tipologia

nº pisos 1 pisos < cota de soleira 0 classificação edifício corrente e de transição

ramo/nome

ramo/nome

caraterísticas construtivas

estado geral mau remate - revestimento fachada reboco pintura tinta

cor fachada branco estrutura outros elem. fachada -

material tipo cobertura inclinada mat. cobertura chapa fibrocimento

adulterações riscos necessidades

observações sem possibilidade de confirmação

-

Instituto de Odivelas

0 0

R

época const.

edificio 218

propriedade Pública: Estado Maior do Exército

função piso 0 Armazenamento

função edifício Armazenamento

morada Rua da Fonte s/n

nº fogos nº frentes via pública tipologia

nº pisos 1 pisos < cota de soleira 0 classificação edifício corrente e de transição

ramo/nome

ramo/nome

caraterísticas construtivas

estado geral mau remate - revestimento fachada

cor fachada estrutura outros elem. fachada -

material tipo cobertura inclinada - 2 águas mat. cobertura cimento

adulterações riscos necessidades

observações sem possibilidade de confirmação

-

Instituto de Odivelas

0 0


