
CÂMARA MUNICIPAL DE ALVITO 
 

PROGRAMA MUNICIPAL DE REQUALIFICAÇÃO DE PORTAIS 
MANUELINOS  

 
Artigo 1º - Enquadramento 

As nossas vilas apresentam vários inúmeros registos do estilo Manuelino, patentes em 
diversos edifícios religiosos e civis, em particular nos pórticos e janelas. Torna-se 
necessário concretizar medidas conducentes à valorização do património do município, 
concedendo-lhe a atenção e a visibilidade merecida. Pretende-se com a requalificação 
dos portais manuelinos, não só a sua salvaguarda, mas também a melhoria da imagem e 
o enriquecimento da oferta turística do concelho. 
 

Artigo 2º - Área de intervenção 
Centros urbanos de Alvito e de Vila Nova da Baronia. 
 

Artigo 3º - Imóveis abrangidos 
a) Prédios (habitação própria ou arrendados), com portais manuelinos. 

 
Artigo 4º - Candidaturas 

a) Podem candidatar-se inquilinos, senhorios e proprietários residentes. 
b) Para a elaboração da candidatura poderá ser solicitado apoio junto da Equipa 

Técnica de Análise e Acompanhamento – ETAA designada pela CMA. 
c) A candidatura deverá ser instruída com os seguintes documentos: 

a. Documento comprovativo da qualidade do requerente com identificação 
do prédio em questão. 

b. Descrição sumária da intervenção a realizar, desenho ou fotografia com 
destaque para o tipo de material a utilizar, características, cores e 
acabamentos. 

c. Orçamento do fornecedor.  
d. Só serão validadas as candidaturas que estejam de acordo com o parecer 

favorável da ETAA. 
 

Artigo 5º - Intervenções financiadas 
Substituição, reparação ou conservação de portas ou janelas instalados em portais 
manuelinos ou de reconhecido interesse patrimonial. 
 

Artigo 6º - Valores do financiamento 
a) O valor máximo a financiar a fundo perdido, por portal, será de 75% do 

montante total da intervenção. 
b) O financiamento será disponibilizado até 30 dias após a confirmação da 

conclusão da obra, mediante documento comprovativo do custo efectivo da 
mesma. 

c) No acto de entrega do referido documento, o requerente receberá da CMA um 
documento que servirá de garantia para posterior recebimento do montante 
correspondente. 

d) Este financiamento poderá ser acumulável com outras eventuais 
comparticipações públicas ou privadas inseridas em programas de natureza 
análoga, sem nunca ultrapassar o valor máximo da intervenção realizada. 

 



 
Artigo 7º - Prazos 

a) A intervenção deverá terminar no prazo de 90 dias, a contar da data da 
comunicação da sua aprovação. 

b) O não cumprimento do número anterior implicará a anulação da candidatura, 
salvo situações aceites com base em sólida fundamentação. 

c) Poderão ser apresentadas anualmente candidaturas com vista a intervenção de 
manutenção. 

 
 

Artigo 8º - Cantaria de interesse municipal 
Os proprietários dos portais e janelas que cumpram os requisitos previstos neste 
regulamento deverão permitir a colocação, em local visível, da inscrição “Cantaria de 
Interesse Municipal”, passando a integrar, formalmente, o Itinerário Manuelino do 
Concelho de Alvito. 

 
Artigo 9º - Incumprimentos 

a) As candidaturas que não respeitem o preceituado neste regulamento serão 
objecto de indeferimento. 

b) As candidaturas aprovadas que durante a obra não cumpram integralmente o 
previsto nos documentos previamente apresentados e apreciados favoravelmente 
pela ETAA, sujeitar-se-ão à nulidade do acto de aprovação. 

 
Artigo 10º - Casos omissos 

Todas as dúvidas e omissões neste regulamento serão analisadas pela Câmara 
Municipal. 
 
 


