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Nota Prévia 

 

 Esta dissertação é composta por dois volumes. O Volume Principal, em formato impresso, inclui o 

texto e a bibliografia consultadas. Um Volume de Anexos, unicamente em suporte digital (CD)
1
, contém os 

doze anexos que suportam o texto. Dois destes anexos, o Anexo I e o Anexo E, respetivamente a Arquitetura 

Industrial e o Catálogo de Edifícios, serão frequentemente referenciados ao longo do texto, utilizando nota 

de rodapé, que para eles remete através do código de cada edifício. Por exemplo: E045 – Anexo E, edifício 

045. Através desta solução procurámos tornar a leitura do texto mais fluída, podendo ser consultada, na 

ficha de cada edifício, a documentação que suporta a análise e que será, por vezes, citada em pequenos 

excertos referenciáveis com o respetivo anexo.  

Por razões de economia de texto alguns dos nomes próprios foram simplificados, reduzindo-se ao 

primeiro e último, podendo ser consultados na íntegra no Volume de Anexos, nas respetivas fichas. As ruas 

referidas ao longo da dissertação apresentam a sua designação atual (em números), tendo para isso sido 

elaborada uma tabela de equivalências (Anexo 2) e disponibilizado um mapa com a sua localização atual. 

A dissertação foi escrita segundo o Novo Acordo Ortográfico
2
 e as referências bibliográficas seguem 

a Norma Portuguesa (NP 405), segundo as indicações de Ana e Carlos Azevedo
3
, com algumas exceções 

relacionadas com a documentação de arquivo.  

O Arquivo Municipal de Espinho encontra-se em processo de restruturação, pelo que os documentos 

não possuem ainda uma classificação arquivística definitiva. Deste modo, e para assegurar uma eficaz 

consulta da documentação que utilizámos, adotámos uma fórmula que permite a sua localização de acordo 

com os critérios de consulta vigentes no período em que esta dissertação foi elaborada. Para os processos de 

obra particular e municipal provenientes do Arquivo Municipal de Espinho a referência genérica será: AME. 

Biblioteca: Ano, Documento
4
. Por exemplo: AME. Processos de obras particulares: 1909, Doc. 1. 

[Disponível no Arquivo Municipal de Espinho, Espinho, Portugal]. Sendo adaptada, segundo as indicações 

metodológicas, para os restantes documentos.  

 As imagens encontram-se reunidas no Volume de Anexos. Para cada projeto foram por nós 

digitalizadas ou fotografadas todas as peças gráficas existentes. Estas encontram-se inseridas no anexo do 

respetivo edifício (Anexos 7 a 10), na ficha do respetivo edifício (Anexos E e I), ou como ilustração da ação 

da Comissão de Estética em referência pontual (Anexo 5). Procurámos assim reconstituir, tanto quanto 

possível, o processo original, embora fragmentando as peças de grandes dimensões, procedimento inerente à 

utilização de um scanner de varrimento. Os edifícios encontram-se ordenados cronologicamente, do mais 

antigo ao mais recente, sendo identificados pelo nome do requerente. Quando existem aditamentos ou 

alterações ao projeto inicial, estes são acrescentados à ficha do edifício original. 

                                                             
1 Decisão relacionada com a extensão do mesmo. 
2 Com exceção das transcrições, nas quais mantivemos a grafia original.  
3 AZEVEDO, Ana Gonçalves de; AZEVEDO, Carlos A. Moreira – Metodologia Científica. Contributos Práticos para a 

Elaboração de Trabalhos Académicos. 9ª ed. Lisboa: UCP, 2008. 
4 A partir de 1937, inclusive, o documento é identificado pelo nome do requerente. 



2 
 

Sob o separador Fotografias encontram-se as fotografias de alguns dos edifícios apresentados, 

tiradas no decorrer do processo de investigação. Em alguns casos foram introduzidas fotografias de arquivo, 

de diferentes cronologias, com o intuito de documentar de forma mais aprofundada o edificado, ou de 

colmatar o seu desaparecimento, sobretudo nos edifícios de maior destaque e mais transformados (Anexos 9 

e 10). No Anexo 3, foram criadas 22 fichas segundo critérios de agrupamento temático das diversas 

imagens, optando-se pela legendagem geral dos diversos conjuntos, neste e noutros anexos, bem como pela 

inclusão de legendas individuais em casos específicos, como fotografias de arquivo, salientando alguns 

aspetos particulares, e permitido uma maior fluidez na sua visualização. Todas as fotografias são da nossa 

autoria, à exceção daquelas cuja fonte é mencionada.  

  

 

 

Abreviaturas 

 

AME – Arquivo Municipal de Espinho. 

BME – Biblioteca Municipal de Espinho. 

DGEMN – Direcção Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais. 

EBAP – Escola de Belas-Artes do Porto. 

MOP/MOPC – Ministério das Obras Públicas/Ministério das Obras Públicas e Comunicações. 

UP – Universidade do Porto. 
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Anexo 1 – Plantas de Espinho 

 

Planta de 1870 

Fonte: PEREIRA, Álvaro – Espinho. Monografia. Espinho: Edição do Autor, 1970. 
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Planta de 1900 

Fonte: AME 
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Planta de 1933 

Fonte: AME 
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 Anexo 2 – Tabela de Equivalência de Ruas 

 

Pares (paralelas ao mar) 

 

Rua atual Nome antigo Equivalência na Edição da Casa 

Primorosa (1912) 

2 Rua do Cruzeiro 2 

4 Rua do Norte 4 

6 Travessa da Assembleia 6 

8 (a poente da 

linha) 

Avenida de Serpa Pinto 8 

8 (a nascente da 

linha) 

Avenida da Graciosa 8 

10 Rua Mouzinho da Silveira 10 

12 Rua de Passos Manoel 12 

14 Rua Vaz d’Oliveira 14 

16 Avenida do Teatro – Avenida Espinho-

Granja 

16 

18 Rua de Sá Couto 18 

20 Avenida Augusto Gomes 20 

22 Rua do Parque 22 

24 Avenida Albano de Melo 24 

26 Rua Alfredo Menéres 26 

28 Rua 31 de Setembro 28 

30 Rua 23 de Maio 30 

32 Avenida das Vareiras 32 

 

Ímpares (perpendiculares ao mar) 

 

Rua 

atual 

Nome (a poente da linha) Nome (a nascente da linha) Equivalência na Edição da 

Casa Primorosa (1912) 

1  Rua Alegre 1 

3  Rua Manuel António 3 

5 Rua do Sol Rua Nova do Sol  

7 Rua d’El-Rei Rua Nova d’El-Rei 5 

9 Rua de Alexandre 

Herculano 

Rua Nova Alexandre Herculano 7 

11 Rua Marquês de Pombal Rua José Estevão  11 

13 Rua do Progresso  13 

15  Rua da Boa Vista 15 

17 Rua da Estação  17 

19 Rua Bandeira Coelho Rua Bandeira Coelho 19 

21 Rua Formoza Rua do Retiro 21 

23 Rua Bandeira Neiva Rua Bandeira Neiva 23 

25 Rua de Camões Rua de Camões 25 

27 Rua Vasco da Gama Rua Vaz Preto 27 

29 Rua 1º de Dezembro Rua da Independência 29 

31 Rua dos Pescadores Rua Luciano de Castro 31 

33 Rua dos Arrais Rua Francisco Furtado 33 

 Rua das Flores  35  

35  Rua Macário de Castro 37 

 Rua D. Maria Pia  39  
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37  Rua do Comércio do Porto 41 

 Rua da Praia  43  

 Rua da Saúde  45  

39 Rua Pinto Coelho Rua de Almeida Garrett 47 

41 Rua da Fábrica Rua 5 de Fevereiro 49 

43  Rua da Divisão  

 

 

 

Outras ruas  

62 Rua do Passeio Alegre 

64 Rua dos Veiros 

66 Rua da Fonte Nova 

 

Fontes: Planta de 1933; 100 ANOS de Espinho. Percurso urbanos. Espinho: CME, 1999. 
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Mapa com a numeração atual das ruas da Freguesia de Espinho 

 

Fonte: Google Earth.  
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Anexo 3 – Imagens 
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1 - Espinho oitocentista 

  

Imagem A - Praça de Nossa Senhora da Ajuda - Fonte: BME 

  

Imagem B - Chegada da Rainha D. Maria Pia – 1891 - Fonte: BME 

 

Imagem C - Rua do Cruzeiro (rua 2) – Fonte: BME 
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2 - O chiado (rua 19) 

 

Imagem  A - A nascente da rua 2 

Fonte: GAIO, Carlos Morais – A Génese de Espinho. Histórias e Postais. Porto: Campos das Letras, 1999. 

 

Imagem B - Próximo da avenida 8 (Chinez, à esquerda e Bragança à direita) 

Fonte: BME 
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Imagem C - O chiado já com o  Palácio Hotel  -  Fonte: BME 
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3 - A “área de receção” oitocentista  

 

  

Imagem A - Hotel Bragança e Café Chinez, em primeiro plano, a passerelle  

Fonte: BME 

 

Imagem B – Os três edifícios e a estação. 

Fonte: GAIO, Carlos Morais – A Génese de Espinho. Histórias e Postais. Porto: Campos das Letras, 1999.  
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4 - Um trecho da rua 8 (anos 20) 

 

  

Imagem A - Da esquerda para a direita: Paços do Concelho (antiga casa Graciosa), Capela de Santa Maria 

Maior, Chalet (Casa da Foz de Arouce?) - Fonte: BME 
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5 - O edificado com ruas ainda por abrir 

Imagem A - Em 1900 – Em primeiro plano são visíveis palheiros – Fonte: BME  
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6 - Edifício no ângulo das ruas 14 e 25 (1895) 
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7 - Praça de Touros 

 

Fonte: GAIO, Carlos Morais – A Génese de Espinho. Histórias e Postais. Porto: Campos das Letras, 1999.  
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8 - Edifício Arte Nova no ângulo das ruas 8 e 19 

 

  

Imagem A – O edifício, à esquerda, vendo-se a publicidade com grafismo Arte Nova. 

Fonte: BME 

  

Imagem B - Postal com a data de 1910, o edifício apresentava já algumas alterações.  

Fonte: BME  
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9 - Edifício na rua 8 e Balneário Marinho  
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Imagem A – O edifício e o balneário numa fotografia possivelmente dos anos 20. 

Fonte: GAIO, Carlos Morais – A Génese de Espinho. Histórias e Postais. Porto: Campos das Letras, 1999. 
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10 - Edifício na rua 19 
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11- Ornamentação em massas – (ruas 18 e 19) 
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12 - Ornamentação cerâmica e em massas em edifício de 1907 (ruas 20 e 35) 
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13 - Casino e Palácio Hotel 

 

 

Imagem A - Da direita para a esquerda: Casino, Cineteatro do Casino e Hotel Palácio 

Fonte: PEREIRA, Álvaro – Espinho. Monografia. Espinho: Edição do Autor, 1970. 

  

Imagem B – O Palácio Hotel nos anos 50. 

Fonte: BME 
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Imagem C – O picadeiro (avenida 8) com o Palácio Hotel. 

Fonte: BME 

 

  

Imagem D – O edifício do Hotel em 1941. 

Fonte: PANORAMA. Revista Portuguesa de Arte e Turismo. Lisboa. I:5/6 (1941). 
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Imagem E - Salão Nobre do Casino (1941) 

Fonte: PANORAMA. Revista Portuguesa de Arte e Turismo. Lisboa. I:5/6 (1941). 

 

  

Imagem F – Uma outra perspetiva do picadeiro nos anos 50. 

Fonte: BME 
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14 - Vila Cardoso – rua 21 (entre as ruas 28 e 30) 



40 
 



41 
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15 - Associação de edifícios na rua 16 (a norte da rua 15) 
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16 - Edifício na rua 14 
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17 - Materiais e soluções 

 

 

Imagem A - Varanda e área de serviço em ruínas num edifício localizado no ângulo das ruas 14 e 19. Nesta 

antiga varanda da área de serviço são visíveis as alvenarias, os tabiques (paredes interiores de madeira) e a 

placa de cimento. À direita localizava-se o W.C..  

 

Imagem B - Edifício na rua 25 com “tapamentos” em fasquiado nas águas furtadas  
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Imagem C - Ruínas de edifício na rua 66. São visíveis, em primeiro plano, as alvenarias de xisto e, no fundo, 

junto à parede meã, tabiques e estruturas em tijolo. O edifício está documentado no Anexo E (E069). 

 

Imagem D - Edifício no ângulo das ruas 4 e 25 sendo visível o andar térreo sobrelevado com as aberturas 

para ventilação.  
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18 - Esplanada  

 

Imagem A – A balaustrada no acesso nobre ao chiado (fotografia datada de 1928) - Fonte: BME 

  

Imagem B – A esplanada em 1929 - Fonte: BME   
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19 - Rua 23 em 1977 

 

 Fonte: BME 
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20 - Conjunto de edifício de Manoel Francisco Serralva (rua 14) 
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21 – Cartaz Espinho de Fred Kradolfer (1931) 

 

 

Fonte: HENRIQUES, Ana Rita Luís – Fred Kradolfer (1903-1968). Designer Gráfico influenciador e 

influenciado em Portugal. Dissertação de Mestrado em Design de Comunicação apresentada à Faculdade de 

Arquitectura da Universidade Técncia de Lisboa em 2011. 
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22 – Fábrica Brandão, Gomes & Cª. 

 

 

Imagem A – O edifício da Fábrica, voltado para a avenida 8, vendo-se o corpo central dos escritórios. 

Fonte: 

http://i84.photobucket.com/albums/k39/nop57751/Espinho/Foto%20Historico/1898FBrandoGomes.jpg. 
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Anexo 4 – Posturas Municipais e Regulamento de Salubridade das Edificações Urbanas 

 

Fonte: CÂMARA MUNICIPAL DE ESPINHO – Posturas Municipais e Regulamento de Salubridade das Edificações Urbanas 

do Concelho de Espinho. Porto: Costa & Carvalho, 1912. 

Nota: transcrevemos os artigos diretamente relacionados com as edificações 

 

Posturas Municipais do Concelho de Espinho 

 

Via Pública 

Policiamento, uso, conservação e estética dos prédios 

 

Capítulo I 

Ocupação; pejamento e atos prejudiciais á higiene, decoro e segurança pública 

 

ARTIGO 1º - É proibido, sob pena de multa de dois escudos, fazer ramadas, alpendres ou armar toldes sem licença da 

Camara. 

 

ARTIGO 3º - Todos os proprietários de terrenos, em que não haja edificação e confinantes com a via publica, são 

obrigados, mediante intimação da Camara e sob a pena de multa de dois escudos: 

1º) A vedál-os ou resguardal-os convenientemente, nas condições impostas, sempre que assim o exija a conservação 

da via publica, regímen das aguas, higiene e segurança ou estetica da povoação; 

2º) Executar as obras indispensáveis, segundo a indicação da Camara, para estabelecer o transito livre das aguas e a 

sua derivação, no intuito de evitar inundações ou dano no pavimento da via publica ou qualquer embaraço de transito. 

 

ARTIGO 5º - Todos os proprietários de prédios confinantes com a via publica são obrigados a lavar, caiar, pintar e 

reparar o frontispício dos seus edifícios uma vez em cada ano, de acordo com as indicações da Camara. 

Único – Nos meses de Abril, Maio e Junho de cada ano é concedido aos proprietários, sem licença da Camara, fazer as 

lavagens, pinturas ou caiaduras precisas no frontispício de seus prédios nas condições do antigo prospecto, desde que a 

Camara no mez de Março antecedente não lhes tenha ordenado qualquer modificação d’este prospecto. 

 

Capítulo II  

Edificações- Obras de construção, reconstrução e vedação 

 

Artigo 18º - A ninguém é permitido executar edificações ou reedificações de prédios, nem estabelecer vedação de 

qualquer espécie á face de terreno municipal, sem previa licença da Camara e pagamento da respectiva taxa. 

1º É considerada reconstrução toda a modificação do predio que involva alteração do prospecto. 

2º As licenças para edificação ou reedificação carecem de apresentação de plantas em duplicado e só serão concedidas 

nas condições determinadas no Regulamento de Salubridade das Edificações Urbanas. 
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Estas licenças são de caracter provisório e só se tornam definitivas depois de realisada a inspeção a que se refere o 

Regulamento de Salubridade das Edificações Urbanas quando a obra haja sido aprovada. 

3º Realisada a inspeção a que se refere o ponto anterior e aprovada a obra a Camara passará o respectivo alvará de 

licença definitiva. 

4º Todos os prédios construídos ou reconstruidos no decurso de um ano anterior á data de aprovação desta postura, 

que não tenham ainda sido inspecionados, consideram-se para os devidos efeitos dentro das suas determinações. 

 

ARTIGO 25º - Os donos dos prédios ou muros que estiverem em estado de ruina, ameaçando desabamento sobre a via 

publica, são obrigados a reparal-os convenientemente, ou a demolil-os dentro do praso da intimação da Camara, sob 

pena de serem mandados demolir por ela é custa deles […] 

Artigo 26º - O dono de qualquer predio, a que acontecer cahir alguma parede, muro ou valo na via publica, é obrigado 

a repor o transito livre como antes estava, dentro do praso da intimação da Camara […] 

 

Regulamento de Salubridade das Edificações Urbanas no Concelho de Espinho 

Condições hygiencias a adoptar na construção dos prédios 

 

Capitulo II 

Salubridade dos prédios 

 

ARTIGO 5º - A altura das fachadas será determinada pela largura das ruas, observando-se as seguintes regras: 

1ª – Quando a largura das ruas for menor de 7 metros, a altura das fachadas não será superior a 8 metros, (rés do chão 

e primeiro andar); 

2ª – Quando a largura for de 7 a 10 metros exclusivamente , altura da fachada não será superior a 11 metros (dois 

andares); 

3ª – Quando a largura for de 10 a 14 metros exclusivamente, a altura das fachadas não será superior a 14 metros (tres 

andares); 

4ª – Quando a largura for de 14 a 18 metros exclusivamente, a altura das fachadas não será superior a 17 metros 

(quatro andares); 

5ª – Quando a largura das ruas for de 18 metros ou superior e nas grandes praças e boulevards, a altura das fachadas 

não excederá 20 metros (cinco andares); 

6ª – Quando os edifícios tiverem fachadas sobre duas ruas que se cruzem com diferentes larguras a altura será 

determinada pela maior largura; 

7ª – Quando os edifícios tiverem fachadas sobre duas ruas abertas proximamente na mesma direção, mas com grande 

diferença de nivel, a altura será determinada por decisões especiaes do Governo; 

8ª – Quando os edifícios forem construídos fora do alinhamento das ruas publicas, em pateos ou jardins interiores, a 

sua altura não excederá a 15 metros, excepto se o Governo autorizar maior elevação. 

1º - O disposto n’este artigo não se aplica aos templos, aos edifícios destinados para o serviço publico nem aos 

monumentos, quer sejam construídos pelo Governo, quer pelas Camaras municipaes. 

2º - Às ruas que forem abertas de novo não poderá ser dada largura inferior a 10 metros. 
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ARTIGO 6º - As alturas determinadas no artigo antecedente serão medidas desde a calçada ou pavimento até á parte 

superior da cornija. 

1º - As medidas serão tomadas no centro da fachada. 

2º - Acima da cornija e no plano da parede da fachada não poderá ser elevada construção alguma excepto os 

acrotérios, seus acessórios e um só andar recolhido, para aproveitar o madeiramento do telhado. 

3º - A altura mínima dos andares medida entre o pavimento e o tecto será: 

 Para o réz do chão, 3,50m 

 Para o primeiro andar, 3,50m 

 Para o segundo andar, 3m 

 Para o terceiro andar, 2,85m 

 Para o quarto andar, 2,75m 

 Para o quinto andar, 2,75m 

 

ARTIGO 7º - As paredes dos prédios devem sempre assentar em terrenos sólidos, ou bem consolidados 

 

ARTIGO 8º - Os materiaes serão da melhor qualidade, não devendo empregar-se no fabrico das argamaças nem 

materiaes pouco limpos, nem agua salgada ou outra que possa produzir humidades nas paredes. 

 

ARTIGO 9º - O pavimento do rés-do-chão ou das casas térreas deve ser coberto com uma camada impermeável ou ter 

uma caixa de ar de 0,60m de altura mínima, com aberturas nas paredes para comunicar com o ar exterior. 

1º As escadas de acesso para os diversos andares devem ser quanto possível amplas, bem iluminadas, de fácil 

ventilação e dispostas de maneira que proporcionem uma ascensão pouco fatigante. 

2º A caixa de escada deve ter no seu eixo um espaço vazio, por onde desça a luz e suba o ar para sahir pelos 

ventiladores que deve haver nas claraboias, ou outra fenda de iluminação. 

 

ARTIGO 10º - Os alicerces devem ser construídos com materiaes impermeáveis, ou pelo menos cobertos com uma 

camada impermeável, 0,15m acima do solo, para evitar que a humidade dos terrenos se comunique ás paredes dos 

prédios. 

ARTIGO 11º - As janelas devem ser amplas para darem entrada ao ar e á luz, tendo pelo menos um décimo da 

superfície do pavimento do quarto, e com o mínimo de 0,08mq nos quartos de dormir. 

 

ARTIGO 12º - Se o edifício for destinado a reuniões publicas, como egrejas, teatros, etc., deve ter amplos meios de 

entrada e sahida, abrindo as portas quanto possível para o exterior, e meios próprios de ventilação, taes como janelas 

de girar, vidros paralelos, tubos apropriados, ou outros que assegurem uma renovação de ar suficiente com relação ao 

numero de pessoas que pode conter. 

Único – Nas oficinas haverá, pelo menos, a capacidade de 8 metros cúbicos por pessoa, alem da conveniente 

ventilação, mas esta capacidade mínima sera obrigatoriamente aumentada, quando as necessidades da industria o 

exigirem para garantia da hygiene. 
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ARTIGO 13º - Os quartos de dormir nunca devem ter capacidade inferior a 25 metros cúbicos por pessoa, e terão 

sempre uma janela que os ponha em contacto com o ar exterior. 

Nos colégios e asilos, ou onde houver aglomeração de mais de dez indivíduos no mesmo dormitório, poderá reduzir-se 

a capacidade dos dormitorios a 15 metros cúbicos por pessoa, contanto que haja o numero de janelas preciso para a 

conveniente ventilação. 

 

ARTIGO 14º - As chaminés devem ser construídas com materiaes incombustíveis, sendo arredondados os cantos, ter 

dimensões convenientes para uma boa tiragem e fácil acesso á parte superior, para se fazer a limpeza; não poderão ser 

construídas, salientes no paramento exterior dos muros da frente, nem lançar fumo para a rua publica e ficarão sempre 

separadas, pelo menos, 0,15m de qualquer madeiramento ou material combustível. 

 

ARTIGO 15º - Os telhados serão sempre construídos com a maior perfeição para que não deixem entrar as aguas das 

chuvas nem produzir humidade no interior dos prédios. 

 

ARTIGO 16º - Os algerozes serão proporcionados á grandeza do telhado, afim de conterem toda a agua que n’este 

cahir, devendo ser forrados com zinco ou chumbo, ou bem cimentados para evitar toda a infiltração através das 

paredes, que produza humidade no interior. 

 

ARTIGO 17º - Quando o prédio for encostado a outro ou á parede de outro prédio já construído, haverá o maior 

cuidado na ligação ou encosto do algeroz á parede do primeiro, para evitar infiltrações, sendo o dono do prédio, que 

faz a obra, responsável por todo e qualquer dano que possa causar ao predio vizinho. 

 

ARTIGO 18º - Os alojamentos cujo pavimento ficar inferior ao nível da rua ou do terreno a que encostam, sendo 

construídos com destino a serem habitados satisfarão as seguintes condições: 

1º -Terem altura mínima de 3 metros entre o pavimento e o tecto, tendo este, pelo menos, 2 metros acima do nivel da 

rua ou do terreno, mas quando uma das faces for completamente desafrontada e erguida acima do solo, o pavimento da 

parte soterrada pode ser 2 metros abaixo do nivel do solo; 

2º - Que as paredes e o pavimento estejam devidamente garantidos contra infiltrações da agua superficial e contra a 

humidade telúrica; 

3º - Não passar por baixo do pavimento qualquer cano destinado a despejos sem que esteja suficientemente enterrado e 

construído com a maior perfeição, nem ficar o seu pavimento inferior ao nivel da soleira do cano de esgoto mais 

próximo; 

4º - Estarem garantidos contra todas as emanações nocivas; 

5º - Terem latrinas e convenientes instalações para o escoamento dos líquidos impuros; 

6º - Serem iluminados por uma ou mais janelas para receberem luz e ar exterior. 

 

ARTIGO 19º - Os pateos colocados entre os prédios que tenham altura inferior a 18 metros devem ter, pelo menos, 30 

metros quadrados de superfície com a largura mínima de 5 metros, para darem fácil circulação ao ar e abundante luz. 
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Se a altura dos prédios exceder 18 metros, deverão os pateos ter, pelo menos 40 metros quadrados de superfície, com 

largura mínima de 5 metros. 

 

ARTIGO 20º - Nos saguões ou pateos interiores devem ser observadas as seguintes regras: 

1º - Se são destinados a iluminar e arejar cozinhas terão, pelo menos, 9 metros quadrados; 

2º - Sendo destinados a iluminar vestíbulos, antecâmaras ou escadas terão, pelo menos, 4 metros quadrados; 

3º - Quando forem rebocados com argamassa serão caiados de dois em dois anos com cal recentemente preparada, 

mas convem que sejam revestidos com uma camada impermeável que permita a lavagem; 

4º - Não será permitido cobril-os na altura do primeiro andar para aproveitamento de uma nova casa ou passagem 

coberta no rés-do-chão, a fim de evitar o deposito de poeira e detritos fermenticiveis; 

5º - O pavimento deve ser lageado e com a inclinação para o centro, ou para os lados, devendo haver na parte mais 

baixa uma abertura em comunicação com o cano de esgoto, na qual será colocado o respetivo sifão. 

[Seguem-se as regras respeitantes a Depósitos de Água; Tubos de queda; Sifões; Tubos de ventilação; Latrinas e pias; 

Urinoes e outros escoadouros; Fossas; Alojamentos para animaes] 

 

Capítulo III 

Disposições Geraes 

 

ARTIGO 56º - Não poderá ser construído predio algum novo, bairro ou grupo de casas para habitação, ainda que seja 

dentro de uma propriedade particular, ou recinto fechado por paredes, nem proceder-se a reconstrução ou modificação 

importante em prédios já construídos sem licença da Camara Municipal, baseada em parecer prévio do conselho dos 

melhoramentos sanitários ou da sua delegação districtal, nos termos do artigo 16º nº 5º, dp decreto de 24 de Outubro 

de 1901 e cumpridas as disposições do Regulamento sanitário de 24 de Dezembro de 1901. 

 O pedido para estas obras será acompanhado das plantas, alçados, cortes e os esclarecimentos preciso para se 

conhecer que serão n’elas atendidas as disposições do decreto de 31 de Dezembro de 1864 e as prescripções sanitárias 

referidas n’este regulamento. 

 Os proprietários que alterarem os projectos aprovados ou deixarem de cumprir alguma das obrigações 

designadas n’este regulamento incorerrão na multa estabelecida no artigo 57º do decreto de 31 de Dezembro de 1864. 

 

 ARTIGO 57º - Nenhuma casa construída de novo ou reconstruida poderá ser habitada sem licença da Camara 

Municipal. 

 

 ARTIGO 58º - Nenhuma licença será concedida para ser habitado um predio senão pssados dois mezes no 

verão e tres no inverno, depois de concluídos os revestimentos exteriores. 

 

Espinho e Paços do Concelho, 26 de Julho de 1912. 

 

O Presidente, 

Joaquim de Sá Alves Oliveira  
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Anexo 5 – Comissão de Estética 

 

Criação da Comissão de Estética do Concelho de Espinho 

Fonte: AME. Livro de Actas das Sessões da Câmara, nº 23, Sessão de 2 de Novembro de 1938, f. 158-158v. 

“COMISSÃO MUNICIPALDE ARTE E ARQUEOLOGIA.  A Câmara, tendo em atenção a necessidade de 

se criar neste concelho, que tem as atribuições de concelho urbano, nos termos do artigo cento e seis do 

Código Administrativo; e considerando o disposto no parágrafo primeiro do artigo noventa e sete do mesmo 

Código, que torna obrigatória a constituição da Comissão Municipal de Arte e Arqueologia, resolveu, por 

unanimidade, instituir a mesma Comissão e nomear, para fazer parte dela, os seguintes cidadãos, com prévia 

anuência de Sua Excelência o Ministro da Educação Nacional, quanto ao vogal, António da Rocha 

Madureira, na qualidade de professor do ensino primário: José Francisco da Silva Júnior, Vereador: Ricardo 

Gaioso de Penha Garcia, engenheiro; João Pimentel Júnior, arquitecto: Joaquim Teixeira da Silva Amaral e 

Celestino Pinto Ferreira, abades, respectivamente, das freguesias de Espinho e Anta, deste concelho; e 

António da Rocha Madureira, professor. 

COMISSÃO DE ESTÉTICA: 

A Câmara, considerando que esta vila e praia de Espinho, composta de largas e compridas avenidas, com 

perfis de linhas rectas, tem absoluta necessidade de manter e aperfeiçoar a sua estética; Considerando ainda 

que importa a sua completa e definitiva urbanização, cujo plano geral ha toda a vantagem em organizar; 

Considerando que uma Comissão de Estética, muito pode fazer neste sentido, resolveu, por unanimidade, 

constituir, com os seguintes cidadãos, a Comissão de Estética do Concelho de Espinho:-  

Doutor Augusto Braga de Castro Soares, Presidente da Câmara; José Francisco da Silva Júnior, Vereador; 

Ricardo Gaioso de Penha Garcia e Henrique de Almeida Bessa [sic], engenheiros; João Pimentel Júnior, 

arquitecto; e Doutor José Correia Marques Júnior, Delegado de Saúde.” 

 

Pareceres sobre projetos 

 

1943 – Alberto Teixeira de Andrade – Ruas 16 e 31 

Fonte: AME. Processos de obras particulares: 1943, Doc. Alberto Teixeira de Andrade. [Disponível no 

Arquivo Municipal de Espinho, Espinho, Portugal]. 

Assunto: construção de prédio de duas habitações num terreno onde anda procedendo a demolições  

Autor do projeto: Marçal d’Oliveira Duarte 

 

Parecer da Comissão de Estética: 

“Eliminar completamente as partes arredondadas que encimam o corrimão das escadas. Eliminação dos 

motivos decorativos que ligam as massas em quadrado, assim como as que andam sob as janelas, pois não 

tem ligação com a arquitectura do edifício. Justificar a entrada principal. O sôco deve ligar com o resto da 

arquitectura do edifício, lembrando esta Comissão o emprego de cantaria ou uma maior divisão” 
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1943 – Carlos Vieira Pinto – Rua 18 

Fonte: AME. Processos de obras particulares: 1943, Doc. Carlos Vieira Pinto. [Disponível no Arquivo 

Municipal de Espinho, Espinho, Portugal]. 

Assunto: construção de edifício 

Autor do projeto: Marçal d’Oliveira Duarte 

 

Parecer da Comissão de Estética: 

“Aos [sic] construir o prédio deve verificar-se a altura dos pavimentos do prédio vizinho, para que não fique 

mais alto, destuando, portanto, do conjunto. 

As ombreiras das montras devem largar mais. Abrir mais as varandas, terraços e escadas, para lhe dar mais 

leveza. Não repetir o desenho dos portões que se encontram no prédio do snr. Tavares de Oliveira. 

Simplificar o remate das ombreiras dos portões. 

Arranjar uma desligação do frizo que anda por cima do estabelecimento com os dos muros. 

Sendo as fachadas pintadas a amarelo tostado e as esquadrias a vermelho escuro, como indica memória 

descritiva, nunca se pode tolerar a côr verde nos azulejos. Arranjar outra côr, portanto, que se harmonize 

com a cor da fachada.” 

 A fachada original 
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A fachada depois de aplicadas as correções (à direita) e o edifício vizinho de Alberto Teixeira de Andrade
5
 

 

 

 

 

  

                                                             
5 Cf. AME. Processos de obras particulares: 1941, Doc.  Alberto Teixeira de Andrade. [Disponível no 

Arquivo Municipal de Espinho, Espinho, Portugal]. 
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Anexo 6 – Construtores 
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Tabela 1 – Autores de projetos e profissionais relacionados com a construção presentes nos Requerimentos de Obras Particulares e Municipais de 

1900 a 1943 

Nome Profissão [notas] (local da formação) Colaborações Residência Referência 

mais antiga 

Avelino Vaz [Técnico Municipal de 1910 (?) até 1920]   1910 

João Corrêa [assina uma planta]   1913 

Albino de Almeida [Carpinteiro]   1902 

Ernesto Celestino Leal “Desenhador do Q.T.O.P.” [arquiteto pela 

Escola de Belas Artes do Porto em 1949] 

 Porto 1928 

Francisco da Silva Rocha    1915 

João Marcelino Queiroz Arquiteto (ESCOLA DE BELAS ARTES DO 

PORTO) 

 Porto 1929 

Fernando de Sá e Santos Ferreira Arquiteto (ESCOLA DE BELAS ARTES DO 

PORTO) 

 Porto 1943 

Jaime Inácio dos Santos Arquiteto   1927 

José Fernandes da Silva Arquiteto (ESCOLA DE BELAS ARTES DO 

PORTO) 

 Miramar 1940 

José Ferreira Peneda Arquiteto (ESCOLA DE BELAS ARTES DO 

PORTO) 

 Porto 1930 

Joaquim Coelho de Freitas Arquiteto Construtor (Escola Industrial 

Infante D. Henrique, Porto) 

 Praia da Granja 

(Vila Nova de 

Gaia) 

1932 

Bernardino Pereira Lopes Canteiro   1902 

Francisco Rodrigues Bento Carpinteiro   1899 

Joaquim Ferreira Gomes dos Santos Carpinteiro  Espinho 1926 

José António da Silva Carpinteiro Miramar Silvalde 1901 

Joaquim Domingues da Costa Construtor  Oleiros 1926 

António Pinto de Oliveira Balona Construtor civil   1917 

José Pereira de Brito Paula Construtor civil   1922 

Joaquim Pereira da Silva Construtor civil [Mestre de obras] (Obras  Paços de Brandão 1935 
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Públicas de Aveiro) 

José Gomes da Silva Mateiro Construtor civil [Mestre de obras] (Obras 

Públicas de Aveiro) 

Joaquim Domingues 

d’Oliveira e Silva 

Espinho 1913 

Augusto de Sequeira Laundes Construtor civil [Mestre-de-obras] (Escola 

Industrial de Passos Manoel de Vila Nova de 

Gaia) 

Joaquim Domingues 

d’Oliveira e Silva; 

Jerónimo Reis 

Porto 1941 

Isidro Pereira de Castro Construtor civil diplomado [Mestre-de-obras] 

(Escola Industrial de Passos Manoel de Vila 

Nova de Gaia) 

Joaquim Domingues 

d’Oliveira e Silva 

Carvalhos, Vila 

Nova de Gaia 

1942 

Joaquim Gomes Ferreira Construtor civil diplomado [Mestre-de-obras] 

(Escola Industrial de Passos Manoel de Vila 

Nova de Gaia) 

Joaquim Domingues 

d’Oliveira e Silva 

 1943 

Marçal d’Oliveira Duarte Construtor civil diplomado [mestre-de-obras] 

(Escola Industrial de Passos Manoel de Vila 

Nova de Gaia) 

 Espinho 1939 

Manoel Francisco Pereira Construtor civil diplomado pelas Obras 

Públicas de Aveiro 

Joaquim Domingues 

d’Oliveira e Silva 

Espinho 1921 

Armando de Souza Desenhador   1932 

Silvério Fernandes Vaz Desenhador  Espinho 1928 

Joaquim Domingues d’Oliveira e Silva Desenhador da Companhia de Caminho de 

Ferro do Vale do Vouga (Escola Industrial 

Infante D. Henrique) 

Joaquim Gomes 

Ferreira; José Gomes 

da Silva Mateiro; 

Manoel Ferreira 

Maia; Augusto 

Sequeira Laundes; 

Isidro Pereira de 

Castro; 

António Alla; 

Manoel Francisco 

Pereira; José Ribeiro 

Espinho 1927 
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da Silva Júnior; João 

de Brito e Cunha 

José Pereira da Silva Desenhador na Câmara do Porto (Escola 

Infante D. Henrique) 

José Ribeiro da Silva 

Júnior 

Espinho 1925 

Francisco Sá dos Reis Empreiteiro da obra do mercado municipal   1913 

A.E.G Empresa  Porto 1935 

José Vitorino Damásio Engenheiro Auxiliar de 1ª classe  Porto 1922 

Evaristo de Moraes Ferreira Engenheiro Auxiliar do Quadro das Obras 

Públicas [Técnico Municipal de 1920-1928] 

 Espinho 1917 

José Joaquim Pereira de Aguiar Engenheiro Civil  Porto 1936 

José Ribeiro da Silva Júnior Engenheiro Civil Joaquim Domingues 

d’Oliveira e Silva; 

José Francisco 

Pereira 

Porto 1935 

Manoel de Abreu Castello Branco Engenheiro Civil   1938 

João Chrysostomo Lopes Engenheiro Civil (Academia Politécnica do 

Porto) [Engenheiro Municipal de 1928-1938] 

 Espinho 1927 

António Alla Engenheiro Civil (FACULDADE DE 

ENGENHARIA DA UNIVERSIDADE DO 

PORTO) [Engenheiro Municipal a partir de 

1940] 

Jerónimo Reis; 

Joaquim Domingues 

d’Oliveira e Silva 

Porto 1940 

João de Brito e Cunha Engenheiro Civil (FACULDADE DE 

ENGENHARIA DA UNIVERSIDADE DO 

PORTO) 

Joaquim Domingues 

d’Oliveira e Silva 

 1939 

Ricardo Gaioso de Penha Garcia Engenheiro Civil e de Minas (Escola de 

Guerra) 

Jerónimo Reis Espinho 1940 

Henrique Moura Coutinho Almeida d’Eça Engenheiro Industrial (Instituto Industrial e 

Comercia do Porto) [Engenheiro Municipal 

de 1938 a 1940] 

 Espinho 1939 

Fernando Moreira de Sá Engenheiro Militar  Porto 1930 



65 
 

Jerónimo Reis Estudante/Arquiteto [Arquiteto pela Escola 

de Belas Artes do Porto em 1945] 

 

Inácio de Sá; 

Augusto Sequeira 

Laundes; 

Marçal d’Oliveira 

Duarte; 

Joaquim Catarino de 

Araújo; 

Fernando de Sá e 

Santos Ferreira; 

Ricardo Gaioso de 

Penha Garcia 

Espinho 1938 

João Martins Pereira Amaral Industrial e construtor  Sever do Vouga 1930 

Manuel Faria de Araújo Marceneiro  Espinho 1920 

Avelino de Oliveira Marques Mestre de trolhas  Nogueira da 

Regedoura 

1931 

Domingos dos Santos Ferreira Mestre pintor  Espinho 1920 

José Gomes da Silva Mestre pintor/estucador  Guetim 1931 

António Fernandes Padrão Mestre trolha  Espinho 1920 

José Fernandes de Oliveira Mestre trolha  Canelas (Vila Nova 

de Gaia) 

1920 

António de Brito Paula Mestre trolha/Mestre-de-obras [1922]   1905 

João Pereira Mestre-de-carpinteiros   1909 

Abílio Gomes da Rocha Mestre-de-obras  Espinho 1920 

António Alves de Araújo Ferreira Mestre-de-obras   1914 

António Pereira dos Santos Mestre-de-obras  Paramos 1935 

Bento Gomes Corrêa Mestre-de-obras   1905 

João Gonçalves Padrão Mestre-de-obras   1908 

Joaquim d’Oliveira Duarte Mestre-de-obras   1928 

José de Sá Couto Mestre-de-obras  Espinho 1904 

José Ferreira Regal Mestre-de-obras  Anta 1922 
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Fontes: AME. Processos de obras particulares: 1900-1943 [Disponível no Arquivo Municipal de Espinho, Espinho, Portugal] ; AME. Processos de obras 

municipais: Pasta 1 [Disponível no Arquivo Municipal de Espinho, Espinho, Portugal]; AME. Livro de inscrição dos Engenheiros, arquitectos e mestres de 

obras, nos termos do art.º 25º Capítulo II das Posturas Municipais, Livro 1, 1930-1958. [Disponível no Arquivo Municipal de Epsinho, Espinho, Portugal]. 

 

  

                                                             
6 Informação extraída de um requerimento para a sua residência (AME. Processos de obras particulares: 1940, Inácio de Sá). O Livro de inscrição […] menciona que é mestre-de-obras com 
carta de exame passada pela Câmara Municipal do Porto. 

Lino Joaquim Paes Mestre-de-obras   1909 

Luiz Coelho Mestre-de-obras  Anta 1932 

Manoel Coelho dos Santos Mestre-de-obras   1901 

Martinho Gomes da Silva Mestre-de-obras  Espinho 1921 

António Faria dos Santos Mestre-de-obras (Obras Públicas de Aveiro)  Espinho 1926 

Francisco Carvalho da Silva Mestre-de-obras (Obras Públicas de Aveiro)  Espinho 1933 

Manoel Ferreira Maia Mestre-de-obras (Obras Públicas de Aveiro) e 

negociante 

Joaquim Domingues 

d’Oliveira e Silva 

Espinho 1915 

Joaquim Catarino de Araújo Mestre-de-obras diplomado (Escola Industrial 

de Passos Manoel de Vila Nova de Gaia) 

Jerónimo Reis Espinho 1941 

Inácio de Sá Mestre-de-obras e arquiteto construtor 

“diplomado pelas Escolas Especiais Livres de 

Estudos Superiores”
6
 

Jerónimo Reis; 

António Alla 

Porto/Espinho 

(após 1940) 

1925 

José de Barros Dias Pedreiro   1899 

Augusto Coelho Pereira d’Araújo Práctico de Engenharia  Matosinhos 1923 
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Tabela 2 – Profissões industriais em Espinho relacionáveis com a construção, segundo o levantamento da matriz industrial feito pelo Engenheiro 

Aníbal Gomes Ferreira Cabido em 1910 

 

 

Profissão Número 

Serração de madeira 1 

Serração de carpintaria 1 

Fabricantes de bombas de tirar água 1 

Carpinteiros 5 

Escultores em barro 1 

Ferreiros e serralheiros 5 

Marceneiros 2 

Mestres de oficina 3 

Operário electricista 1 

Operário pintor 3 

Operário pedreiro 1 

Pedreiros 7 

Picheleiros 3 

Apontadores de obras 3 

Empreiteiros 1 

 

Fonte: CABIDO, Eng. Aníbal Gomes Ferreira – Corografia Industrial de Espinho em 1910. Espinho Boletim Cultural. Espinho. II: 5 (1980), 54-77. 
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Tabela 3 – Profissionais inscritos no Livro de inscrição dos Engenheiros, arquitectos e mestres de obras, nos termos do art.º 25º Capítulo II das 

Posturas Municipais, Livro 1, 1930-1958 

N. Nome Morada Profissão Documento Data de 

inscrição 

Notas 

1 João Crisóstomo 

Lopes 

Rua 31-

232 – 

Espinho 

Engenheiro 

Civil 

Carta de Engenheiro Civil da Academia Politécnica do 

Porto 

4-7-1929 Foi engenheiro 

contratado da Câmara, 

passando a engenheiro 

consultor 

2 João Marcelino 

Queiroz 

Rua de 

Santa 

Catarina 

nº 135 – 

Porto 

Arquiteto Carta do Curso da Escola de Belas Artes do Porto 5-8-1929 Fez o projeto do Bairro 

Diário de Notícias; 

Bairro dos Sinistrados; 

Retretes Municipais; 

Paços do Concelho 

3 José Pereira Peneda 

[sic] 

Rua de 

Santa 

Catarina, 

nº 447 – 

Porto 

Arquiteto Diploma da Escola de Belas Artes do Porto 20-5-1930  

4 José Pereira da Silva Espinho Desenhador na 

Câmara 

Municipal do 

Porto 

Diploma da Escola Industrial Infante D. Henrique – Porto 20-5-1930  

5 Fernando Moreira de 

Sá 

Porto Engenheiro 

Militar 

Diploma do Concelho de Instrução da Escola de Guerra 

de 12 de Outubro de 1912 

10-7-1930  

6 Manoel Francisco 

Pereira 

Rua 22 – 

nº 400 – 

Espinho 

Mestre-de-

obras 

Certidão de Exame de Mestre-de-obras passado pela 

Direção das Obras Públicas de Aveiro em 25 de Maio de 

1917 

23-10-1930 Destina-se a construtor 

de obras 

7 Manoel Ferreira 

Maia 

Rua 18 – 

Espinho 

Mestre-de-

obras 

Certidão de exame de mestre-de-obras passado pela 

Direção de Obras Públicas de Aveiro, em 7 de Novembro 

29-10-1930 Destina-se a Construtor 

de obras 
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de 1917 

8 António Domingues 

Faria dos Santos 

Rua 62 – 

Espinho 

Mestre-de-

obras 

Certidão de exame de mestre-de-obras passada na 

Direção das Obras Públicas do Distrito de Aveiro de 18 

de Agosto de 1909 

10-11-1930 Destina-se a Mestre de 

obras 

9 Evaristo de Morais 

Ferreira 

Rua 35 – 

Espinho 

Engenheiro 

Auxiliar, do 

quadro das 

Obras Públicas 

Diploma de Funções Públicas datado de 26 de Dezembro 

de 1914 

25-11-1930 Destina-se a poder 

assinar projetos a 

apresentar à CME 

10 Joaquim Domingues 

de Oliveira e Silva 

Rua 9 – 

Espinho 

Desenhador na 

Compª de Cª 

de Ferro do 

Vale do Vouga 

Diploma da Escola Industrial Infante Dom Henrique – 

Porto 

11-06-1931 Pede para “poder assinar 

projectos a apresentar à 

Câmara Municipal”; 

cancelado em 1952 à luz 

de ofício do Sindicato 

Nacional dos 

Construtores Civis 

11 Francisco Carvalho 

da Silva 

Rua 22 Construtor 

Civil 

Certificado de exame de mestre de obras passado na 

Direção de [?] das Estradas do [?] de Aveiro, em 15 de 

Junho de 1931 – exame feito em 25-9-1924 

27-06-1931 Destina-se a Mestre de 

Obras 

12 Joaquim Coelho de 

Freitas 

Praia da 

Granja – 

Gaia 

Arquiteto 

Construtor 

Diploma do Curso de Arquitetura da Escola Industrial 

Infante D. Henrique do Porto, de 6 de Dezembro de 1927 

27-01-1932 Levantamento de 

projetos e construções 

13 José Gomes da Silva 

Mateiro 

Rua 14 – 

Espinho 

Construtor 

Civil 

Certificado de mestre de obras, passado na Direção das 

Obras Públicas do Distrito de Aveiro, datado de 5 de 

Outubro de 1909 e cujo exame foi feito a 30-9-1909 

6-02-1932 Levantamento de 

projetos e construções 

14 Joaquim Pereira da 

Silva 

Paços de 

Brandão 

Construção 

Civil 

Certificado de Mestre de obras passado na Direção das 

Obras Publicas do Distrito de Aveiro, datado de 20-09-

1909, cujo exame foi feito em 13-09-1909 

11-02-1933 Levantamento de 

projetos e construções 

15 Marçal de Oliveira 

Duarte 

Rua 62 Mestre de 

Obras 

Carta de Curso de mestre de obras passado pelo Diretor 

da Escola Industrial de Passos Manoel de Vila Nova de 

Gaia, datada de 28 de Outubro de 1937, em que se 

constata que obteve na sua classificação final 14,3 valores 

21-03-1938 Mestre de obras 
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16 António Alla Porto Engenheiro 

Civil pela 

Faculdade de 

Engenharia do 

Porto 

Carta de exercício profissional, passada pela Ordem dos 

Engenheiros em 22 de Agosto de 1938 

7-01-1939 Apresentar projetos de 

obras de edifícios, na 

CME 

17 José Fernandes da 

Silva 

Miramar Arquiteto Carta de curso de arquiteto civil, passada pela Escola das 

Belas Artes, do Porto, datada de 24 de Abril de 1925, 

com classificação de 15,7 valores 

27-03-1940 Poder apresentar 

projetos a esta câmara 

18 Henrique Artur de 

Moura Coutinho de 

Almeida de Eça 

Rua 29 Engenheiro 

Industrial 

(membro da 

ordem) 

Carta de curso passada no Instituto Industrial e Comercial 

do Porto, datada de 11 de Setembro de 1919, em que 

obteve classificação de 13 valores 

10-06-1940 Poder apresentar 

projetos a esta câmara 

19 Ricardo Gaioso de 

Penha Garcia 

Rua 19 Engenheiro 

Civil e de 

Minas 

Pública forma da carta de Curso de Engenheria Civil e de 

Minas passada pela Escola de Guerra 

27-03-1940 Poder apresentar 

projetos 

20 Augusto Sequeira 

Laundes 

Rua do 

Crasto – 

Vila 

Laundes 

– Porto 

Mestre de 

obras 

Carta do curso de mestre de obras, 20 de Outubro de 

1931; Escola Industrial de Passos Manoel de Vila Nova 

de Gaia 

2-04-1941  

21 Isidro Pereira de 

Castro 

Carvalho

s – Gaia 

Mestre de 

obras 

Carta do curso de mestre de obras, 20 de Outubro de 

1931; Escola Industrial de Passos Manoel – Vila Nova de 

Gaia 

Sem efeito  

22 Joaquim Catarino de 

Araújo 

Rua 22 Mestre de 

obras 

Carta do curso de mestre de obras, 20 de Outubro de 

1931; Escola Industrial de Passos Manoel – Vila Nova de 

Gaia 

25-7-1941  

21 Joaquim Gomes 

Ferreira 

Rua 26 Mestre de 

obras 

Carta do curso de mestre de obras, 20 de Outubro de 

1931; Escola Industrial de Passos Manoel – Vila Nova de 

Gaia 

20-08-1941 Duplicado 

22 Inácio Pereira de Sá Rua 20 Mestre de 

obras 

Carta de exame de mestre de obras , nos termos do 

decreto de 6 de Junho de 1895, passada pela 3ª Repartição 

20-08-1941 Suspensa a inscrição a 

partir de 31 de Agosto 
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Técnica da CMP, aos 29 de Setembro de 1911 de 1953 em 

conformidade com o 

determinado no ofício nº 

868 ref. 5C-f32, de 28 

de Agosto de 1953, da 

Direção do Sindicato 

Nacional dos 

Construtores Civis (há 

vários assim) 

23 Izidro Pereira de 

Castro 

Gaia Mestre de 

obras 

Carta do curso de mestre de obras, 20 de Outubro de 

1931; Escola Industrial de Passos Manoel – Vila Nova de 

Gaia 

30-09-1942  

24 Firmino Rodrigues 

Ferreira 

S. João 

da 

Madeira 

Mestre de 

obras 

Carta do curso de mestre de obras, 20 de Outubro de 

1931; Escola Industrial de Passos Manoel – Vila Nova de 

Gaia 

29-10-1943  

25 Afonso Fernando da 

Silva Proença 

Porto Engenheiro 

Civil 

Carta de curso passada pela Universidade do Porto 

(Faculdade de Engenharia) em 29 de Julho de 1942 

29-08-1944 Destina-se a dirigir 

obras e apresentar 

projetos 

26 Júlio José de Brito Porto Arquiteto Carta de Curso passada pela Escola das Belas Artes do 

Porto em 15 de Março de 1926 

24-01-1945 Destina-se a dirigir 

obras e apresentar 

projetos 

27 Artur Ferreira Pinto Porto Construtor 

Civil – 

Diplomado 

Carta de curso de construtor civil passada pela Escola 

Industrial de Passos Manoel de Vila Nova de Gaia, de 27 

de Agosto de 1943 

17-02-1945 Destina-se a assinar 

projetos e a dirigir obras 

de construção civil 

28 Manoel de Sousa 

Oliveira 

Vila 

Nova de 

Gaia 

Construtor 

Civil – 

Diplomado – 

Mestre de 

obras 

Carta de curso de mestre de obras passada pela Escola 

Industrial de Passos Manuel de Vila Nova de Gaia, 13 de 

Dezembro de 1943 

21-03-1945 Destina-se a assinar 

projetos e dirigir obras 

de construção civil 

29 Jerónimo Ferreira 

Reis 

Rua 62, 

nº 520 

Arquiteto Carta de curso passada pela Escola das Belas Artes do 

Porto em 12 de Julho de 1945 

13-08-1945 Destina-se a dirigir 

obras e a apresentar 
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projetos 

30 Henrique Manuel 

Fabéres dos Santos 

Leite 

Porto Engenheiro 

Civil 

Carta de curso de Engenharia Civil da FEUP, 8 de Junho 

de 1945 

15-10-1945 Destina-se a dirigir 

obras e a apresentar 

projetos 

31 Manuel Gomes dos 

Santos 

Cortegaç

a 

Construtor 

Civil – 

diplomado 

Carta de curso de construtor civil passada pela Escola 

Industrial de Passos Manuel de Vila Nova de Gaia, 12 de 

Agosto de 1940 

25-10-1945 Destina-se a assinar 

projetos e a dirigir obras 

de Construção Civil 

32 Narciso Alves de Sá 

Couto 

Anta Engenheiro 

Auxiliar 

Carta de Curso de Engenheiro Auxiliar passado pelo 

Instituto Industrial e Comercial do Porto, de 24 de Janeiro 

de 1928 

20-12-1945 Destina-se a assinar 

projetos e a dirigir obras 

de Construção Civil 

33 Agostinho Ferreira 

de Almeida 

Porto Arquiteto Diploma de arquiteto passado pela Escola de Belas Artes 

do Porto de 19 de Janeiro de 1946 

1-05-1946 Destina-se a assinar 

projetos e a dirigir obras 

de Construção Civil 

34 Maximiano Rebelo 

dos Santos 

Porto Engenheiro 

Auxiliar 

Diploma de Engenheiro Auxiliar passada pelo Instituto 

Industrial do Porto aos 22 de Maio de 1934 

19-06-1946 Destina-se a assinar 

projetos e a dirigir obras 

de Construção Civil 

35 Armando Gomes 

Ferreira 

Rua 26 Construtor 

civil 

diplomado 

Carta do curso de construtor civil passada pela Escola 

Industrial de Passos de Manuel de Vila Nova de Gaia de 

13 de Agosto de 1946 

18-01-1947 Destina-se a assinar 

projetos e a dirigir obras 

de Construção Civil 

36 Manuel Alves de Sá 

da Costa 

Lamas 

da Feira 

Construtor 

civil 

diplomado 

Carta do curso de construtor civil passada pela Escola 

Industrial de Passos de Manuel de Vila Nova de Gaia de 9 

de Setembro de 1946 

18-01-1947 Destina-se a assinar 

projetos e a dirigir obras 

de Construção Civil 

37 Joaquim Domingues 

de Oliveira e Silva 

Rua 15 – 

Casa da 

Águia 

Construtor 

Civil 

 5-02-1948 Destina-se a assinar 

projetos e a dirigir obras 

de Construção Civil 

38 José Pereira da Silva - - - - - 

39 António José Pinto 

Lopes 

Campo 

de 

Aviação 

– 

Agente 

Técnico de 

Engenharia 

Carta de curso de Condutor de Obras Públicas e Minas 

passada pelo Instituto Industrial do Porto em 18 de 

Setembro de 1947 

12-03-1948 Destina-se a assinar 

projetos e a dirigir obras  
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Paramos 

40 Joaquim de Oliveira 

Duarte (Marçal) 

Rua 62 Construtor 

Civil 

- 28-05-1948 Destina-se a assinar 

projetos e a dirigir obras 

de Construção Civil 

41 António de Brito 

Paula 

Rua 19, 

nº 452 

Construtor 

Civil 

diplomado – 

mestre de 

obras 

Carta do curso de construtor civil passada pela Escola 

Industrial de Passos de Manuel de Vila Nova de Gaia em 

29 de Novembro de 1947 

24-03-1949 Destina-se a assinar 

projetos e a dirigir obras 

de Construção Civil 

42 Manoel Ramos Aires 

Pereira 

Porto Engenheiro 

Civil, formado 

pela UP 

Carta de Curso passada pela Universidade do Porto, em 

14 de Janeiro de 1947, de engenheiro civil 

9-04-1949 Destina-se a assinar 

projetos e a dirigir obras 

de Construção Civil 

43 Ernesto Celestino 

Leal 

Porto Arquiteto 

Diplomado 

pela Escola de 

Belas Artes do 

Porto 

Carta de curso passada pela Escola de Belas Artes do 

Porto em 3 de Agosto de 1949 

18-02-1950 Destina-se a assinar 

projetos e a dirigir obras 

de Construção Civil 

43

-A 

José Augusto 

Teixeira 

Porto Engenheiro 

Civil 

diplomado 

pela FEUP 

Diploma passado pela FEUP, em 24 de Janeiro de 1944 1-03-1950 Destina-se a assinar 

projetos e a dirigir obras 

de Construção Civil 

44 Napoleão Ferreira de 

Amorim 

Rua 18 Engenheiro 

Civil 

Carta de curso passada pela UP, em 9 de Março de 1949 5-09-1950 Destina-se a assinar 

projetos e a dirigir obras 

de Construção Civil 

45 Orlando Fernandes 

Pinto Pais 

Rua 14 Engenheiro 

Civil 

Carta de curso passada pela UP em 27 de Dezembro de 

1946 

22-06-1951 Destina-se a assinar 

projetos e a dirigir obras 

de Construção Civil 

46 Vercingetorix 

Francisco Ferreira 

Abelha 

Porto Engenheiro 

Civil 

Carta de curso passada pela UP em 31 de Outubro de 

1949 

6-11-1951 Destina-se a assinar 

projetos 
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47 Fernando Adalberto 

Ferreira da Fonseca 

Porto Engenheiro 

Civil 

Certidão passada pela UP comprovando que concluiu o 

Curso de Engenheiro Civil em 25 de Maio de 1950 

23-06-1952 Destina-se a assinar 

projetos e dirigir obras 

48 Joaquim Moreira de 

Oliveira 

Maia Mestre de 

obras 

Carta de curso de mestre de obras passada pela Escola 

Industrial de Passos Manuel de Vila Nova de Gaia, em 15 

de Dezembro de 1951 

12-08-1952 Destina-se a assinar 

projetos e a dirigir obras 

49 José Formigal 

Ferreira Lopes 

Porto Engenheiro 

Civil 

Carta de curso passada pela UP em 6 de Maio de 1940 30-03-1954 Destina-se a assinar 

projetos e a dirigir obras 

50 João Henrique de 

Melo Breyner 

Andresen 

Porto Arquiteto Diploma de arquiteto passado pela EBAP em 13 de Abril 

de 1948 

21-09-1954 Destina-se a assinar 

projetos e a dirigir obras 

51 Mário Carlos 

Barbosa Ferreira 

Porto Arquiteto Diploma de arquiteto passado em 25 de Junho de 1940 29-10-1954 Destina-se a assinar 

projetos e a dirigir obras 

52 Marcelino Marques 

dos Santos Silva 

Anta Construtor 

Civil e mestre 

de obras 

diplomado 

Carta do curso de mestre de obras passada pela Escola 

Industrial e Comercial de Vila Nova de Gaia em 24 de 

Setembro de 1952 

27-11-1954 Destina-se a assinar 

projetos e a dirigir obras 

53 Victorino Alves 

Faria dos Santos 

Espinho, 

São Félix 

da 

Marinha 

Mestre de 

obras 

Carta do curso de mestre de obras, 20 de Outubro de 

1931; Escola Industrial e Comercial – Vila Nova de Gaia 

em 10 de Setembro de 1952 

30-03-1956 Destina-se a assinar 

projetos e a dirigir obras 

54 Fernando Manuel 

Correia da Silva da 

Cunha Leão 

Porto Arquiteto Carta de curso passada pela EBAP em 20 de Fevereiro de 

1942 

30-07-1956 Destina-se a assinar 

projetos 

55 Guilherme Ramos 

Pereira de 

Magalhães 

Ovar Engenheiro 

Civil 

Carta de curso de engenheiro civil passada pela FEUP em 

11 de Julho de 1940 

23-10-1956 Destina-se a assinar 

projetos 

56 Manuel Pereira da 

Silva 

Gaia Mestre de 

obras 

Carta do curso de mestre de obras, da Escola Industrial e 

Comercial de Vila Nova de Gaia passada em 4 de 

Setembro de 1952 

12-11-1956 Destina-se a assinar 

projetos e dirigir obras 

57 César Máximo Porto Engenheiro Certidão de licenciatura em Engenharia pela UP 19-11-1956 Destina-se a assinar 
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Fonte: AME. Livro de inscrição dos Engenheiros, arquitectos e mestres de obras, nos termos do art.º 25º Capítulo II das Posturas Municipais, Livro 1, 1930-

1958. [Disponível no Arquivo Municipal de Espinho, Espinho, Portugal] 

 

  

Civil projetos e dirigir obras 

58 Manuel Frade 

Fernandes Tato 

Rua 14 Arquiteto Diploma de arquiteto passado pela EBAP 6-4-1957 Destina-se a assinar 

projetos e dirigir obras 

59 António Fernandes 

da Silva Pereira 

Ana Mestre de 

obras 

Carta de curso de mestre de obras passada pela Escola 

Industrial de Passos Manuel de Vila Nova de Gaia em 17 

de Junho de 1948 

13-09-1957 Destina-se assinar 

projetos e dirigir obras 

60 Jorge Alberto 

Delgado de Oliveira 

Porto Engenheiro 

Civil 

Carta de curso de Engenheiro Civil passada pela UP em 2 

de Junho de 1947 

15-01-1958 Destina-se a assinar 

projetos e dirigir obras 

61 José Cura Gaspar 

dos Santos 

Aveiro Agente 

Técnico de 

Engenharia 

Carta de curso de Agente Técnico de Engenharia pelo 

Instituto Industrial do Porto, datada de 27 de Março de 

1946 

20-01-1958 Destina-se a assinar 

projetos e dirigir obras 

62 António Fonseca de 

Sousa Gorgulho 

Porto Engenheiro 

Civil 

Carta do curso de Engenheiro Civil passada pela UP em 

11 de Janeiro de 1957 

19-03-1958 Destina-se a assinar 

projetos e dirigir obras 

63 Daniel Ferreira Pinto São João 

da 

Madeira 

Engenheiro 

Civil 

Carta de Curso de Engenheiro Civil passada pela UP em 

5 de Março de 1949 

27-03-1958 Destina-se a assinar 

projetos e dirigir obras 
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A - Requerimento do Desenhador Industrial Joaquim Domingues d’Oliveira e Silva - 1930 

 

Fonte: AME.Processos de obras particulares: 1930, Doc. 175 [Disponível no Arquivo Municipal de Espinho, Espinho, Portugal] 

 

“Exmo. Snr. Presidente da Comissão Ademnistrativa da Camara Municipal de Espinho  

 

Joaquim Domingos d’OIiveira e Silva, desenhador industrial morador na Rua 9 Espinho, expõe e requere a V.Exª. o seguinte: 

Tendo chegado ao meu conhecimento que a Exma Camaa da mui digna presidência de V. Exª. está na disposição de exigir que os projectos para construcções 

de prédios sejam assinados por engenheiro, arquitecto ou mestre de obras diplomado, eu venho perante V. Exª., desta maneira, expor que: não sendo 

engenheiro, arquitecto nem mesmo mestre de obras diplomado, tenho um curso industrial que me custou seis anos de constante frequência. 

Alem disso trabalhei no levantamento da carta da cidade do Porto, como topografo o que quer dizer que tanto na Escola Industrial onde tive como professor um 

notável arquitecto italiano (SOÁ), quer na Camara Municipal do Porto e hoje no Caminho de Ferro, tenho tido sempre como professores e chefes artistas e 

engenheiros distintos dos quaes dia a dia colho preciosos conhecimentos. Sendo assim a minha conciência não me acusa de ter executado trabalhos ou exercido 

profissão como verdadeiro leigo e portanto há seis anos venho fazendo projectos de casas que têm sido construídas mediante aprovação das varias corporações 

camararias. 

Exmo. Snr. Presidente: o que exponho não representa uma exigência nem tam pouco um pedido que possa violar a rectidão de uma deliberação a cumprir, mas 

sim o acordo da Exma. Camara para que eu possa continuar a exercer a minha profissão como até á data tendo por base o principio de um direito adquirido que 

sempre se respeitam ou devem respeitar em todas as circunstancias de ordem social e legislativa. 

Brevemente apresentarei a V. Exa. o diploma do Curso Industrial 

Pede deferimento 

 

Espinho, 22 de Outubro de 1930 

Saude e Fraternidade 

Joaquim Domingues d’Oliveira e Silva”  
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B - Certificado de Frequência do Curso Industrial de Joaquim Domingues d’Oliveira e Silva 

Fonte: AME. Processos de obras particulares: 1930, Doc. 175 [Disponível no Arquivo Municipal de Espinho, Espinho, Portugal] 
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Anexo 7 – Igreja Matriz de Espinho 

 

Artigo na revista A Construção Moderna - 1908 

Fonte: A CONSTRUÇÃO Moderna. IX:277 (20 de Novembro de 1908) 98 

 

“A incessante erosão da formosa praia de Espinho pelo mar, derruindo a antiga ermida de nossa 

Senhora da Ajuda, e o desenvolvimento extraordinário e rápido d’aquella povoação que é hoje uma 

importante villa, determinam a necessidade da construção de uma nova igreja, a qual se começou em fins de 

1902 e se encontra quasi inteiramente concluída. 

A iniciativa foi tomada pela Junta de Parochia, que, tendo por únicos recursos alguns baldios que vae 

aforando ou vendendo, não duvidou arrojar-se a fazer um templo de vastas proporções e nobre architectura. 

E graças a uma tenacidade e dedicação, corajosamente mantidas atravéz de todas as dificuldades, está 

prestes a ser realizado o seu considerável empreendimento. 

 A planta da nova igreja tem a forma de cruz latina, compondo-se de uma nave única, mas vastíssima. 

A nave é precedida de um pórtico ladeado por um baptistério e por um necrotério. 

 A nave é cortada pelo transepto, seguindo-se-lhe a capella-mór, e, ao fundo d’esta, a sachristia. 

 A cada extremidade dos braços do transepto vem ligar-se um pequeno vestíbulo lateral que dá acesso 

ao interior da egreja e às tribunas dos convidados, situadas na capella-mór, estabelecendo igualmente 

comunicação particular para as salas destinadas á Confraria e á Junta de Parochia e respectivas 

dependências. A egreja comporta 9 altares.  

 O estylo que o architecto adptou para o novo templo é o românico, que, devidamente modernizado, é, 

sem duvida aquelle a que é mais fácil de dar o antigo caracter religioso, sem contraste chocante com as 

construções da nossa epocha. 

 Á frente do edifício há uma torre tendo na base um pórtico rematado por um frontão. A esta seguem-

se uma arcada, a rosácea e o relogio, depois as arcadas das sineiras ladeadas poir 4 torrões, nos ângulos, 

rematando em coruchéus, e, finalmente, a agulha pyramidal da torre coroada a 40 metros de altura pela 

estátua colossal de Nossa Senhora da Ajuda, que será visível tanto do mar como da terra, a considerável 

distância. 

 O corpo central completa-se por um frontão românico entre fortes pilastras coroadas por anjos e tem 

aos lados pavilhões abrigado as escadas que dão acesso ao côro. 

 Nas fachadas lateraes destacam-se as grandes rosáceas do Cruzeiro. 

 Na impossibilidade de alongarmos esta descripção terminamos por afirmar que o nosso amigo e 

distincto architecto, sr. Adães Bermudes, pela unidade do estylo, pela sobriedade das formas, pela harmonia 

das proporções, conseguiu dar uma grande majestade e carácter áquelle templo, que ficará sendo digno 

d’aquella interessante estancia balnear, tão frequentada todos os annos por estrangeiros que levarão, sem 

dúvida, uma excelente impressão do actual desenvolvimento da architectura no nosso país.” 
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Projeto – Arquiteto Adães Bermudes [não datado] 

Fonte: AME. Plantas da Igreja Matriz [Disponível no Arquivo Municipal de Espinho, Espinho, Portugal] 
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Projeto – Arquiteto Adães Bermudes [datado: Porto, 6 de Junho de 1902] 

Fonte: AME. Plantas da Igreja Matriz [Disponível no Arquivo Municipal de Espinho, Espinho, Portugal] 
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Fotografias 
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Fotografias do interior da torre e da estrutura da cobertura 
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Anexo 8 – Novo Cemitério Municipal de Espinho 

 

16 de Setembro de 1937 - Ofício do Ministério das Obras Públicas e Comunicações – Direcção Geral 

dos Edifícios e Monumentos Nacionais: 

 

“Exmº. Sr. Presidente da Comissão Administrativa da Junta de Freguesia de Espinho 

Tenho a honra de comunicar a V.Exª. que, tendo sido, novamente, revisto o projecto que diz respeito á obra 

de construção dum novo cemitério nessa freguesia, esta Direcção Geral se vê compelida a tornar devolve-lo 

a V.Ex.ª para ser convenientemente modificado, pelos motivos seguintes: 

Torna-se conveniente que sejam de maior singelesa os gradeamentos, designadamente no portal da Capela e 

nas aberturas que ladeiam o portão do muro de vedação. 

 

A Bem da Nação 

 

Direcção Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais, em 16 de Setembro de 1937 

 

Pel’O Engenheiro Director Geral. 

Eduardo R. Carvalho” 

 

Fonte: AME. Processos de obras municipais, Pasta 1: Novo Cemitério Municipal, Ofício do Ministério das 

Obras Públicas e Comunicações – Direcção Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais, 16 de Setembro 

de 1937 [Disponível no Arquivo Municipal de Espinho, Espinho, Portugal]  
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Projeto de Novo Cemitério – Autor: José Fernandes da Silva, arquiteto 
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Fonte: AME. Processos de obras municipais, Pasta 1: Novo Cemitério Municipal, Projeto [Disponível no 

Arquivo Municipal de Espinho, Espinho, Portugal] 

 

12 de Outubro de 1937 - Ofício do Presidente da Comissão Administrativa da Junta de Freguesia de 

Espinho:  

 

 “Exmo. Snr. Engenheiro Director Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais Lisboa 

 

Recebeu esta Comissão Administrativa da Junta de Freguesia de Espinho, o oficio de V. Exa. Nº 5412, de 16 

de Setembro último, para o fim de ser modificado o projecto de construção dum novo Cemitério,mandando 

dar maior singeleza aos gradeamentos. 

No bom desejo de corresponder ás ordens de V. Exa. envia-se de novo o projecto, no qual se inclue em 

aditamento um novo desenho do portal da Capela, e das frestas ou aberturas que ladeiam o portão do muro 

de vedação. 

Modificaram-se igualmente na serie de preços compostos aqueles que vinham assinalados com pontos de 

interrogação, chamando a atenção para erros que só por lapso poderam escapar. 

Junta-se também um mapa de volumes de terraplanagens. Esperando que V. Exa. encontrará o projecto nas 

condições de ser aprovado, rogo a V. Exa. tenha em consideração a importância das verbas reunidas de 

materiais e aquisição de terreno, para que seja concedido a esta Junta o maior subsidio compatível, em 

atenção á escassez de recursos com que esta Junta conta, para empreender uma obra que é forçada, e não 

pode demorar muito. 

 

A Bem da Nação 

 

Espinho, 12 de Outubro de 1937 

 

O Presidente da Comissão Administrativa de Junta de Freguesia” 

 

Fonte: AME. Processos de obras municipais, Pasta 1: Novo Cemitério Municipal, Ofício do Presidente da 

Comissão Administrativa da Junta de Freguesia, 12 de Outubro de 1937 [Disponível no Arquivo Municipal 

de Espinho, Espinho, Portugal] 
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Aditamento ao projeto – Autor: José Fernandes da Silva, arquiteto 

 

 

Fonte: AME. Processos de obras municipais, Pasta 1: Novo Cemitério Municipal, Aditamento [Disponível 

no Arquivo Municipal de Espinho, Espinho, Portugal9 
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Anexo 9 – Edifício dos Paços do Concelho 

 

22 de Junho de 1939: 

“Memória Descritiva e Justificativa 

 

O prejente projecto destina-se á construção de um edifício para os Paços do concelho a construir na Vila de 

Espinho. 

Julgo desnecessário descrever a importância e desenvolvimento que se tem dado nesta risonha Vila pois é 

sobre maneira conhecido de todos. 

No entanto não será demais dizer que é uma das primeiras Praias e uma das quatro zonas de jôgo do País e 

por isso uma terra em que os seus derigentes tem carinhosamente, com o sempre devotado auxilio dos 

poderes Públicos feito engrandecer o mais possível. 

Uma obra urgente e inadiável que é preciso em Espinho, é um edifício para os paços do concenho, pois os 

serviços Públicos e camarários estão instalados tão pessimamente que se torna urgentíssimo um novo 

edifício. 

Assim foi há tempos lançada oficialmente a primeira pedra para êste edifício no local de que apresenta a 

planta topográfica, cuja urbanização já se encontrava delineada, ficando o edifício a construir situado na 

Rotunda, entre a Avenida Augusto Gomes e a Rua nº 22, tendo o alçado posterior para uma parte a ajardinar, 

junto á Rua nº 15. 

Este local é amplo e bem exposto, pois a fachada posterior fica a norte. 

O edifício é composto de rez-do-chão e 1º andar sendo a distribuição o mais clara e logica possível, pois do 

átrio comunica-se á esquerda, com os serviços de Finanças, Tesouraria e Registo Civil, e á direito do átrio, 

Turismo, Delegação de Saude e Caixa Geral de Depósitos. Todos estes serviços têm lavabos, mictórios e 

W.C. 

Conforme percentua o Código Administrativo foi introduzido a Biblioteca Municipal neste edifio, pois para 

se construir um edifício independente seria muito honoroso para o Municipio, e assim, o mais isolado 

possível dos restantes serviços localizou-se a Biblioteca Municipal com todos os serviços inerentes é 

mesma. Do átrio pela escada que em dois lanços conduz ao primeiro andar chega-se aos serviços camarários, 

tendo na parte central do edifício o Salão Nobre e Sala das Sessões Públicas, tendo junto e á esquerda uma 

pequena Sala para Sessões Preparatorias, Gabinente do Presidente, Secretaria Municipal, com parte Pública, 

Tesouraria e Gabinente do Tesoureiro, Arquivo e os serviços de lavabos, mictórios e W.C. 

Na ala direita fica os serviços de Administração do concelho com Secretaria, Gabinete do Administrador, 

Repartição Tecnica da Camara com Gabinente para o Tecnico, Serviços Municipalisados, Arquivo e serviço 

de lavabos, mictórios e W.C. 

O edifício tem as suas plantas como atraz já foi dito, claras e com boa distribuição sendo as várias salas e 

gabinetes servidos por amplos corredores tanto no rez-do-chão como no primeiro andar, tendo as portas de 

ser envidraçadas para iluminar estes corredores. 
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As fachadas deste edifício são simples com o seu envasamento em granito bem como peitoris, padieiras, 

mainéis e bem assim o corpo central do edifício, para que se lhe possa dar um ar de grandesa, e se lhe possa 

imprimir um certo ar regional, embora dentro de uma linha de modernismo. 

Os acabamentos doedificio são bons sem no entanto deixar de ser económicos pois os materiais serão de 1ª 

qualidade dentro da maior economia, pois só assim se poderá fazer esta construção, cujo o orçamento nos 

totalisa a quantia de 684.400$00, sendo de mão de obra 306.500$00 e de materiais 377.900$00. 

Apresenta-se medição, orçamento e as peças desenhadas julgada precisas tais como plantas, alçados e cortes 

e se nesta simples memoria alguma falta se notar, poderá facilmente ser esclarecida nas peças escritas e 

desencadas do presente projecto 

 

Coimbra, 22 de Junho de 1939 

Alfredo Duarte Leal Machado 

Arquitecto Diplomado 

Registo nº 36 

M.O.P.C.” 

Fonte: AME. Edifício dos Paços do Concelho: Memória Descritiva e Justificativa, 22 de Junho de 1939 

[Disponível no Arquivo Municipal de Espinho, Espinho, Portugal] 

Primeiro projeto – Arquiteto Leal Machado, 1939 

Fonte: AME. Edifício dos Paços do Concelho [Disponível no Arquivo Municipal de Espinho, Espinho, 

Portugal].  
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22 de Fevereiro de 1940: 

“Memória Descritiva e Justificativa 

 

O presente projecto destina-se á construção de um edifício para os Paços do concelho a construir na Vila de 

Espinho. 

Julgo desnecessário descrever a importância e desenvolvimento que se tem dado nesta risonha Vila pois é 

sobre maneira conhecido de todos. 

No entanto não será demais dizer que é uma das primeiras Praias e uma das quatro zonas de jôgo do País e 

por isso uma terra em que os seus dirigentes têm carinhosamente, com o sempre devotado auxilio dos 

poderes Públicos feito engrandecero mais possível. 

Uma obra urgente e inadiável que é preciso em Espinho, é um edifício para os Paços do Concelho, pois os 

serviços públicos e camarários estão instalados tão pessimamente que se torna urgentíssimo um novo 

edifício. 

Assim foi há tempos lançada oficialmente a primeira pedra para êste edifício no local de que se apresenta a 

planta topográfica, cuja urbanização já se encontrava delineada, ficando o edifício a construir situado na 
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Rotunda, entre a Avenida Augusto Gomes e a Rua nº 22, tendo o alçado posterior para uma parte a ajardinar, 

junto á Rua nº 15. 

Este local é amplo e bem exposto, pois a fachada posterior fica a Norte. 

O edifício é composto de rez-do-chão e 1º andar sendo a distribuição o mais clara e logica possível, pois do 

átrio comunica-se á esquerda, com os serviços de Finanças, Tesouraria e Registo Civil, e á direito do átrio, 

Turismo, Delegação de Saude e Caixa Geral de Depósitos. Todos estes serviços têm lavabos, mictórios e 

W.C. 

Conforme percentua o Código Administrativo foi introduzido a Biblioteca Municipal neste edifio, pois para 

se construir um edifício independente seria muito honoroso para o Municipio, e assim, o mais isolado 

possível dos restantes serviços localizou-se a Biblioteca Municipal com todos os serviços inerentes é 

mesma. Do átrio pela escada que em dois lanços conduz ao primeiro andar chega-se aos serviços camarários, 

tendo na parte central do edifício o Salão Nobre e Sala das Sessões Públicas, tendo junto e á esquerda uma 

pequena Sala para Sessões Preparatorias, Gabinete do Presidente, Secretaria Municipal, com parte Pública, 

Tesouraria e Gabinete do Tesoureiro, Arquivo e os serviços de lavabos, mictórios e W.C. 

Na ala direita fica os serviços de Administração do concelho com Secretaria, Gabinete do Administrador, 

Repartição Tecnica da Camara com Gabinete para o Tecnico, Serviços Municipalisados, Arquivo e serviço 

de lavabos, mictórios e W.C. 

O edifício tem as suas plantas como atraz já foi dito, claras e com boa distribuição sendo as várias salas e 

gabinetes servidos por amplos corredores tanto no rez-do-chão como no primeiro andar, tendo as portas de 

ser envidraçadas para iluminar estes corredores. 

As fachadas deste edifício são simples com o seu envasamento, pilastras, pináculos, cornijas, frisos em 

granito bem como peitoris, padieiras, e bem assim o corpo central do edifício, para que se lhe possa dar um 

ar de grandesa, e se lhe possa imprimir um certo ar regional, embora dentro de uma linha de modernismo. 

Os acabamentos doedificio são bons sem no entanto deixar de ser económicos pois os materiais serão de 1ª 

qualidade dentro da maior economia, pois só assim se poderá fazer esta construção, cujo o orçamento nos 

totalisa a quantia de 889.700$00, sendo de mão de obra 402.600$00 e de materiais 487.100$00. 

Apresenta-se medição, orçamento e as peças desenhadas julgada precisas tais como plantas, alçados e cortes 

e se nesta simples memoria alguma falta se notar, poderá facilmente ser esclarecida nas peças escritas e 

desenhadas do presente projecto 

 

Coimbra, 22 de Fevereiro de 1940 

Alfredo Duarte Leal Machado 

Arquitecto Diplomado 

Registo nº 36 

M.O.P.C.” 

Fonte: AME. Edifício dos Paços do Concelho: Memória Descritiva e Justificativa, 22 de Fevereiro de 1940 

[Disponível no Arquivo Municipal de Espinho, Espinho, Portugal] 
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Segundo projeto – Arquiteto Leal Machado, [1940] 

Fonte: AME. Edifício dos Paços do Concelho [Disponível no Arquivo Municipal de Espinho, Espinho, 

Portugal]. 
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6 de Março de 1940 - Parecer do Ministério das Obras Públicas e Comunicações: 

“Em cumprimento do que determina a Ordem de Serviço nº 4613, de 10 de Julho de 1939, vem a Comissão 

constituída de harmonia com a Ordem de Serviço nº 3390, de 26 de Maio de 1939, emitir sobre o projecto 

acima citado e constituído peças peças abaixo descritas o seguinte parecer: 

 

O projecto necessita ser completado com: 

a) – Cálculos e pormenores de toda a obra de betão armado; 

b) – Cálculos e pormenores de armação da cobertura; 

c) – Cálculos de impermeabilização exterior em paredes 

d) – Estudo da rêde de saneamento, com planta de distribuição, caixas de visita, ligação ao colector, etc. 

e) – Pormenores de construção, tais como. Carpintarias, serralharia, ferragens, cantaria, etc., etc. 

Discordando-se, em principio, com a adopção de uma planta simétrica, clássica mesmo, para um conjunto 

tão heterogéneo, não se julga que a solução apresentada satisfaça em absoluto às exigências do programa, e 

isto, principalmente pelo que respeita à circulação ou acesso aos vários serviços – a “Delegação de saúde” 

junto ao “Turismo” e “Caixa Geral de Depósitos”, talvez não seja de recomendar – e pela exposição obtida 

que obriga a distribuir pelo lado Norte quasi metade da totalidade das salas. 

Na parte que respeita aos serviços de biblioteca, cuja localização no rez-do-chão se justifica plenamente, 

nota-se o pouco pé-direito da sala grande de leitura, que lhe dá má proporção (a altura é pouco mais de 

metade da largura) e principalmente má iluminação pois as janelas, ainda que altas, não o são 

suficientemente em relação à profundidade da sala, além de terem um desenvolvimento pequeno, em 

medidas horizontais, relativamente à capacidade. Atendendo que a biblioteca é utilizada também durante a 

noite, parece-nos que o projecto teria a ganhar se previsse um acesso mais directo e independente. 

Nesta conformidade, somos de parecer que o projecto deve ser devolvido, a –fim-de ser completado e 

revisto de harmonia com o que acima fica exposto. 

[…] 

Lisboa, em 6 de Março de 1940 

A Comissão” 

Fonte: AME, Edifício dos Paços do Concelho: Parecer do Ministério das Obras Públicas e Comunicações, 6 

de Março de 1940 [Disponível no Arquivo Municipal de Espinho, Espinho, Portugal] 
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5 de Abril de 1941 - Cópia do ofício da Câmara Municipal de Espinho para o Engenheiro Chefe da 

Secção de Melhoramentos Urbanos da Direcção Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais: 

 

“Por delegação do Exmº Presidente desta Câmara, e dando cumprimento ao que superiormente está 

determinado, tenho a subida honra de comunicar a V.Exa. de que as obras de Construção do Novo Edifício 

dos Paços do Concelho de Espinho, terão inicio no dia 14 do corrente mês de Abril. 

A bem da Nação 

O Chefe da Secretaria,” 

Fonte: AME. Edifício dos Paços do Concelho: Cópia do ofício da Câmara Municipal de Espinho para o 

Engenheiro Chefe da Secção de Melhoramentos Urbanos da Direcção Geral dos Edifícios e Monumentos 

Nacionais, 5 de Abril de 1941 [Disponível no Arquivo Municipal de Espinho, Espinho, Portugal] 

 

7 de Maio de 1941 - Ofício do Construtor Civil, António de Oliveira Gomes ao Presidente da Câmara 

Municipal de Espinho: 

 

“Ex.mo Snr. 

 

António de Oliveira Gomes, adjudicatário da empreitada das Obras para os Novos Paços do Concelho de 

Espinho, vem mui respeitosamente junto de V. Ex.ª expor o seguinte. 

Tendo constatado de que na Região não há pedreiras em numero suficiente, e em qualidade que satisfaçam 

as exigências da fiscalização da obra, e as que são aceites não podem ser tiradas as alvenaria previstas para 

as fundações e elevação, em quantidade e rapidez, para assim poder ser feito o fornecimento com a urgência 

necessária, a um desenvolvimento rápido conforme a obra o exige, vem por este único meio propor a V.Ex.ª 

o seguinte. 

1º Substituição de paredes de alvenarias de 0,60 do réz-chão e das paredes do Iº andar, por paredes de 

juntouros de 0,40, desde que seja feita a medição do projecto. 

2º Substituição das paredes de tijolo de 0,22, por perpeanho de ½ falha assente com argamassa de cimento, 

nas paredes longitudinais que suportam os vigamentos. 

3º Substituição das paredes transversais de 0,22 por tijolo de 0,15 

4º A cantaria do faixeado será na espessura da parede (0,45), contudo a medição será feita de 0,30 conforme 

o projecto. 

5º Substituição da argamassa de alicerces por cimento ao traço 1 – 8 

 Estas substituições em nada prejudicam a construção, pois que além de dar maior desenvolvimento 

aos trabalhos, ficam os mesmos beneficiados como se poderá constatar depois de ser submetidos á 
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apreciação técnica, e fiscalização dos mesmos trabalhos; tambem não altera o preço, pois que serão pagos 

todos os trabalhos substituídos, pelo projecto conforme o previsto no mesmo projecto. 

[…] 

A Bem da Nação 

Porto, 7 de Maio de 1941” 

Fonte: AME, Edifício dos Paços do Concelho: Ofício do Construtor Civil António de Oliveira Gomes, 7 de 

Maio de 1941 [Disponível no Arquivo Municipal de Espinho, Espinho, Portugal] 

 

17 de Julho de 1941 - Ofício do Arquiteto Leal Machado ao Presidente da Câmara Municpal de 

Espinho: 

 

“Meu Prezado Amigo: 

 

Com os melhores cumprimentos, junto lhe remeto todos os elementos que hontem lhe prometi, Como vê não 

faltei. 

Junto vão as amostras do mármore com os preços indicados nos versos das mesmas. Alem destas amostras 

há tambem as faixas de mármore preto de Mem Martins, cujo preço é o mesmo que vai indicado, quer em 

pavimento, quer em lambris, Os preços indicados estão dentro do que está previsto no orçamento. 

Junto vai também a nota das alterações que podemos fazer na obra, sem prejuízo quer de segurança, quer de 

estetica da mesma. 

Não lhe posso mandar os cálculos de fundações pois o Senhor Engenheiro Pimentel saiu ontem (2º feira) 

para organizar os orçamentos das obras do ciclones e só está de volta 5ª feira á noite. 

Julgo poder na 6ª feira á tarde remeter-lhes esses elementos indispensáveis á boa harmonização das duvidas 

suscitadas nas fundações da obra. 

Suponho estar toda a semana em Coimbra. Por isso, o meu bom Amigo pode dar as suas ordens para 

qualquer coisa que lhes seja preciso. 

Com os protestos da minha mais elevada consideração me subscrevo 

Amigo grato e Obrigadº 

Alfredo Duarte Leal Machado” 

“Modificações a introduzir na Obra de Construção do Edificio dos Paços do Concelho de Espinho: 

1º Substituição das paredes de alvenaria de 0,50 e 0,60 do 1º andar e rez-do chão, respectivamente, por 

paredes de perpianho, em juntores de 0,40, com argamassa de cimento e areia ao traço 1:4; 

2º Substituição das paredes de tijolo de 0,22 por; perpeanho de meia falha, assente com argamassa de 

cimento ao traço 1:4; 
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3º Substituição das divisórias das paredes transversais em tijolo de 0,22 por 0,15, com assentamento em 

argamassa hidráulica; 

4º Substituição da argamassa hidráulica em fundações por argamassa de cimento ao traço 1:6; 

5º Redução de 30 m2, nos lambris de mármore do hall e escadas do edifício (mármores segundo as amostras 

juntas); 

6º Substituição de madeira brasileira em solhos por tacos de pinho, pulidos e encerados, assentes em Emepa, 

isentos de nós, fendas, ou qualquer defeito; 

7º Redução do roda-pé de madeira de pinho de 0,30 para 0,20; 

8º Substituição dos lambris, em madeira brasileira, e dos caixilhos em casquinha, das portas interiores, em 

madeira brasileira e casquinha, e bem assim dos alizares em madeira brasileira e do roda-pé em madeira 

brasileira, de 0,30 para 0,12, respectivamente, todas estas madeiras anteriormente descritas, para madeira de 

castanho; 

9º Modificação das secções dos madeiramentos em travejamentos e armações de telhados para as secções 

normais do mercado do Porto e a indicar novas secções e o seu afastamento em pavimentos pela Secção de 

Melhoramentos Urbanos. 

10º Diminuição de 0,30 á altura da cota da soleira; 

[a lápis] 11- (Rêde) 12 – Perfil, serralheiro 

13º O empreiteiro executará a obra pela base da adjudicação que tem no seu contracto, não havendo 

medições nem para mais nem para menos, tendo no entanto de executar a obra segundo as condições de 

segurança e bom acabamento, e de acordo com as Condições Gerais da empreitada. 

12º Os serviços de Melhoramentos Urbanos apreciarão estas alterações e, concordando com elas, 

liquidariam a comparticipação sem qualquer desconto na verba concedida, em virtude das alterações, que 

houve necessidade de fazer, terem modificado não só a qualidade de alguns materiais como tambem os seus 

volumes de medição” 

Fonte: AME, Edifício dos Paços do Concelho: Ofício do Arquiteto Leal Machado, 17 de Julho de 1941 

[Disponível no Arquivo Municipal de Espinho, Espinho, Portugal] 
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Terceiro projeto – Arquiteto Leal Machado, [não datado] 

Fonte: AME. Edifício dos Paços do Concelho [Disponível no Arquivo Municipal de Espinho, Espinho, 

Portugal]. 

 

 

 



135 
 

 

 

 

 



136 
 

 

  



137 
 

Fotografias 
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Imagem A – O edifício em construção em 1941 – Fonte: BME 

 

Imagem B - O edifício em construção em 1941 - Fonte: BME 
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Anexo 10 – Uma Piscina para a Praia de Espinho 

 

Fonte: MARTINS, Eduardo; PASSOS, Manuel – Uma Piscina para a Praia de Espinho. A ARQUITECTURA 

Portuguesa e Cerâmica e Edificação, reunidas. 3:72 (Março de 1941) 9-13. 

 

“Uma piscina para a Praia de Espinho 

 

Arquitectos Eduardo Martins e Manuel Passos 

Cálculos do Eng.º J. de Brito e Cunha 

 

Não cabe no nosso intento justificar a construção duma piscina na Praia de Espinho, nem tal seria 

necessário. O projecto que temos a honra de apresentar aos nossos leitores para ser submetido à apreciação 

da Câmara de Espinho – resultado dum estudo técnico prolongando e consciencioso, baseado no exame das 

melhores obras do género realizadas até hoje – impõe-se por si próprio, e se outras razões não houvesse 

determinantes da construção, o simples facto de dotar a primeira das praias do Norte do País com um 

estabelecimento balnear de tamanho vulto por si chegaria para impô-la. Mas a verdade é que Espinho 

necessita há muito – desde sempre necessitou, diríamos melhor, - dum local onde os seus frequentadores 

habituais pudessem banhar-se, nadar e divertir-se, dado que o seu mar é, sem contestação, excelente como 

panorama, vivificante sem dúvida alguma, mas não é nem foi nunca um mar para banhos, e menos ainda 

para natação. Está na memória de todos o elevado número de tragédias que a «boa fé» dos banhistas – e até 

mesmo a inocência das crianças que brincam na orla da espuma – tem originado. Todos os anos, no verão, 

há mais que um ensejo de verificar quanto o mar de Espinho é perigoso como mar para banhos e 

infelizmente em ocasiões múltiplas a verificação tem ido além dum simples alvoroço entre os que do areal 

se entretêm a ver o patinhar das crianças na água, os mergulhos dos banhistas e as braçadas para o largo dum 

ou outro nadador mais afoito. Quem vai para Espinho passar o estio não pode dizer que vai a banhos de mar, 

porque meses há em que se contam pelos dedos os dias em que a autoridade competente permite o uso de tal 

terapêutica (ou diversão, concedamos), e mesmo nesses poucos não pode quem seja previdente ultrapassar 

seguro o ponto onde haja pé firme e bem firme, não vá o mar de Espinho, num daqueles golpes em que é 

useiro levá-lo para longe, quantas vezes sem possibilidade de regressar com vida. Por isso a construção 

duma piscina impõe-se há muito. Nela podem grandes e pequenos – os que nadam como os que não nadam – 

buscar o prazer que quási nunca o mar lhes dá, poderão mesmo fruir das vantagens duma terapêutica que 

teve desde sempre e tem ainda hoje os seus adeptos, e que sem dúvida presta serviços à medicina. Isto sem 

falar na prática da Natação – essa útil, no consenso unanime das gentes – que no mar de Espinho é quasi 

totalmente impossível e que na Piscina poderá ser tentada por pessoas de todas as idades, sem qualquer 

perigo e com todos os benefícios que dela se podem tirar. 

Não é porém nosso intento, repetimos advogar a construção duma piscina. A Câmara de Espinho que a pôs a 

Concurso, sem dúvida está, como toda a gente, convencida da sua necessidade. Apenas queremos nesta 

sucinta memória fazer a descrição do que será a Piscina-Solário que o nosso projecto representa. Descrição 

talvez supérflua, dada a minuciosidade dos planos apresentados, mas que servirá para chamar a atenção, 

sobre um ou outro ponto, das pessoas que deverão analizar e dar o seu parecer sobre o projecto e também 

para elucidar em absoluto os leitores. 
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O conjunto delineado compõe-se de duas partes distintas mas formando um todo único. É uma dessas partes 

a reservada aos banhistas, aos que se utilizam da Piscina propriamente dita e do Solário, a outra destina-se a 

todo o público frequentador, com passeios, areal, bancadas, Bar, esplanadas e respectivos anexos. Ambas 

elas são servidas por uma entrada comum situada no ângulo sudoeste e um pouco sobre a fachada sul das 

edificações, que é considerada a Fachada Principal. Essa entrada comum, a que procurou dar-se uma certa 

imponência, com os seus portões de ferro e sua tôrre com cerca de 15 metros de altura, abre para um 

vestíbulo amplo, desafogado, que tem a um lado as dependências dos Serviços de administração e gerência e 

do outro conduz a uma série de salas apetrechadas para banhos de imersão, duches, massagens, etc. Estas 

salas estendem-se por toda a ala sul até atingirem o angulo sudeste da construção, onde fica situado o Bar-

dancing, com seu acesso quer pelo interior quer pelo exterior (podendo funcionar independente do restante 

estabelecimento, ou, o que será normal, em conjunto com êle) seus vestiários próprios, um W.C. e lavabos 

para ambos os sexos em separado, cosinha, copa, etc. Sobre o Bar e a ala sul, fica uma esplanada ao ar livre, 

com acesso não só pelo Bar como pelo vestíbulo principal, esplanada que pode ser frequentada tanto de dia 

como de noite (tal como o Bar-dancing) e donde se abrange todo o conjunto das construções. A torre já 

citada, no extremo poente da esplanada, ficará com uma soberba vista sobre a costa marítima e sobre o 

interior. 

Toda a ala nascente é formada por gabinetes e vestiários para banhistas, dispostos em dois andares, cada um 

destinado ao seu sexo. Os corredores que servem esses gabinetes, quer o do primeiro, quer o do segundo 

piso, desembocam junto dos chuveiros (obrigatórios para quem dos vestiários se dirigem ao banho), retretes 

e mictórios. Estas instalações sanitárias e um pequeno Ginásio, formam a parte norte da construção e foram 

aí colocadas para abrigar quanto possível o Solário, as bancadas, a Piscina propriamente dita e o areal 

circundante dos ventos predominantes em Espinho na época de verão. 

A fachada poente limita-se a um muro de vedação enriquecido com motivos arquitectónicos adequados, com 

a altura bastante para impedir o acesso clandestino, sem dificultar aos frequentadores do Estabelecimento 

(público e banhistas) a vista sobre o mar 

A Piscina propriamente dita é formada por um tanque grande com 50m x 18m, (tendo no topo sul, e no 

sentido do poente, um alargamento que atinge cerca de 7m x 15m), e um outro mais pequeno com 6m x 

18m. Podem parecer exageradas as dimensões do tanque principal – a piscina comum, mas não só estão hoje 

a ser condenadas as antigas dimensões de 33,33m para pistas de desporto, como achamos conveniente evitar 

a aglomeração excessiva de banhistas em espaço para eles reservado. 

Conforme se vê no corte longitudinal, a cuba maior está dividida em duas partes, que se segue sem solução 

de continuidade, com uma superfície liquida comum: uma para nadadores experientes, com o fundo em 

rampa que vai de quatro metros (no topo norte) até 1,30m, outra para quem não saiba ou não queira nadar 

com a profundidade constante de 1,25m (que no alargamento do topo sul sobre em rampa até 0,50m, 

permitindo uma entrada suave na água). 

O tanque pequeno, destinado exclusivamente a crianças que pela sua idade apenas querem divertir-se e 

mergulhar na água e que precisam de fazê-lo sem perigo, tem profundidade também constante de 0,60m. 

Em redor de todo o conjunto dos tanques corre uma fita de água, larga bastante para que todos os banhistas 

idos do areal ou mesmo directamente dos vestiários aí tenham de molhar os pés, expurgando-os da areia e 

das impurezas que iriam conspurcar as piscinas. 

Situadas longitudinalmente a nascente do tanque grande ficam devidamente isoladas, as bancadas para o 

público espectador. Acima delas, à altura do piso superior da ala nascente está o Solário, com chão de areia 
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fina, resguardado dos ventos dominantes pelas construções da ala norte, só destinado a quem tenha já 

passado pelas piscinas ou pelos vestiários, ao menos, e esteja portanto em traje próprio. 

Do solário avista-se toda a extensão dos tanques, o areal do lado oposto, e para além do muro da vedação, a 

praia e o mar. No areal (a poente, portanto) fica a tôrre de vigia, simulando um mastro de navio que a 

arquitectura do muro de vedação estiliza. 

A tôrre de saltos para os nadadores foi colocada no topo do tanque grande onde a profundidade é máxima, 

abrigada pelas construções da ala norte. Tem duas plataformas respectivamente a 3 e a 6 metros de altura, e 

é ladeada por duas outras pranchas independentes, erguidas a 0,50m acima do nível da água. O conjunto 

forma um todo harmónico e inteiramente apropriado ao fim que visa atingir. 

Em virtude de não conhecermos a natureza do terreno, o projecto está um tanto vago no que respeita às 

fundações dos tanques. Estão projectados em alvenaria hidráulica e a uma profundidade média de 2 metros, 

profundidade que será, se assim se reconhecer necessário, aumentada até atingir o bom solo. Se for preciso 

será mesmo substituída por uma sapa de beton armado.  

Junto ao ângulo sudoeste das edificações fica a captação de águas e o esvaziamento, correndo as tubagens ao 

longo do esporão da praia. Está previsto que os tanques poderão esgotar-se em duas horas e meia e calculado 

o dobro do tempo para o seu enchimento. 

Sobre as construções da ala Norte ficará situado um depósito de água doce, a encher com a sobrante do 

fontenário existente perto do local e já destinado para esse fim pela Câmara de Espinho. 

O aspecto geral das edificações é, como não podia deixar de ser, baseado na moderna arquitectura de hoje. 

As fachadas duma simplicidade sem pretensões mas cheias de elegância, limitam-se a apresentar efeitos 

coloridos pelo volume e pelo colorido acentuado, como convém a uma construção deste carácter e situada à 

beira-mar. Foi escolhido o contraste violento de três cores acentuadas; o branco, o vermelho e o azul. Este 

predomina tanto no interior como no exterior. 

Conjuntamente com o projecto da Piscina-Solário apresenta-se o arranjo do terreno destinado aos campos de 

tennis e ao terreno de golf miniatura. Chamamos a atenção dos leitores para o facto de serem extremamente 

reduzidas as dimensões de tal terreno, o que não permite a construção de mais um «court» coisa sem 

utilidade prática pois certamente ninguém se sujeita a esperar longas e fastidiosas horas a sua vez de jogar. 

Delineámos porém o nosso projecto, onde buscámos encontrar a melhor solução do caso para assim ser 

apresentado dentro das normas do concurso.” 
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Ilustrações que acompanham o artigo 
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Fonte: MARTINS, Eduardo; PASSOS, Manuel – Uma Piscina para a Praia de Espinho. A ARQUITECTURA 

Portuguesa e Cerâmica e Edificação, reunidas. 3:72 (Março de 1941) 9-13. 
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Projeto 

Fonte: AME. Piscina Municipal [Disponível no Arquivo Municipal de Espinho, Espinho, Portugal] 
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Fotografias 
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Imagem A – uma perspetiva para o tanque e corpos norte e nascente a partir do terraço do corpo sudoeste 

(anos 50?). 

Fonte: BME. 

  

Imagem B – A estrutura das pranchas e o corpo norte (anos 40?). 

Fonte: BME. 
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Imagem C – A entrada principal e o corpo sul com o Paraíso das Crianças (anos 40?). 

Fonte: BME. 

  

Imagem D – O tanque e o corpo sudeste a partir do terraço do corpo norte. 

Fonte: BME. 
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Imagem E – Uma vista do corpo sudoeste - Fonte: BME. 

  

Imagem F – A vista para o interior. 

Fonte: BME. 

 

Imagem G - O Salão de Festas (dancing) – Fonte: BME. 
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Imagem H – O Paraíso das Crianças e a Piscina ao fundo – Fonte: BME. 

 

Imagem I - O Paraíso das Crianças – Fonte: BME. 
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Anexo I – Arquitetura Industrial 

 

I001 - Fábrica de Papel e Fosforeira Portuguesa 

1913 – Pedro da Silva Godinho – Ruas 18, 20, 37 e 39 

Fonte: AME. Processos de obras particulares: 1913, Doc. 148. [Disponível no Arquivo Municipal de 

Espinho, Espinho, Portugal] 

Assunto: construção de armazém para depósito de papel  

Autor do projeto: - 

Responsável: -  

 

Observações: 

 

1917 – Pedro da Silva Godinho – Ruas 18, 20, 37 e 39 

Fonte: AME. Processos de obras particulares: 1917, Doc. 25. [Disponível no Arquivo Municipal de Espinho, 

Espinho, Portugal] 

Assunto: construção de edifício destinado a fábrica de papel com máquinas e caldeira a vapor 

Autor do projeto: - 

Responsável: -  

 

 

Observações: 
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1921 – Pedro da Silva Godinho – Ruas 18, 20, 37 e 39 

Fonte: AME. Processos de obras particulares: 1921, Doc. 18. [Disponível no Arquivo Municipal de Espinho, 

Espinho, Portugal] 

Assunto: construção de uma casa com dois cumes ampla destinada a armazém  

Autor do projeto: - 

Responsável: -  

 

 

Observações: 
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1926 – Companhia Fosforeira Portuguesa – Ruas 18, 20, 37 e 39 

Fonte: AME. Processos de obras particulares: 1926, Doc. 2. [Disponível no Arquivo Municipal de Espinho, 

Espinho, Portugal] 

Assunto: transformar a antiga fábrica de papel de Pedro da Silva Godinho & Filhos, limitada em fábrica de 

fósforos  

Autor do projeto: - 

Responsável: -  

 

Observações: o requerente foi o engenheiro Juan de Guinea y Basterra 
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1941 – Fosforeira Portuguesa – Ruas 18, 20, 37 e 39 

Fonte: AME. Processos de obras particulares: 1941, Doc. Fosforeira Portuguesa. [Disponível no Arquivo 

Municipal de Espinho, Espinho, Portugal] 

Assunto: alterar, levantar e demolir algumas paredes interiores e alterar as suas fachadas  

Autor do projeto: Marçal d’Oliveira Duarte, construtor civil 

Responsável: -  

 

Observações:  

“Memória descritiva 

[…] A casa de habitação será demolida, dando logar a estufa da fabrica conforme planta junta. […] Todos os 

vãos de caixilhos serão vedados a rede.  

[…] a armação será em madeira e coberta a telha excepto a cobertura da casa da maquina continua que será 

a ferro a armação e cobertura a Luzalite. A estufa e as duas passagens indicadas na planta dos telhados será 

em placa de cimento” 
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1942 – Fosforeira Portuguesa – Ruas 18, 20, 37 e 39 

Fonte: AME. Processos de obras particulares: 1942, Doc. Fosforeira Portuguesa. [Disponível no Arquivo 

Municipal de Espinho, Espinho, Portugal] 

Assunto: novas instalações para os seus escritórios dentro da fábrica  



170 
 

Autor do projeto: Marçal d’Oliveira Duarte, construtor civil 

Responsável: -  

 

Observações: 

 

“Memória Descritiva 

[…] 

Nas instalações existentes: 

 Abertura de 2 portas para o “átrio” da fábrica, e 3 para o ingresso ás novas instalações. Construção de 

um saco de chaminé em cimento, na cosinha da F. do Estado. Demolição dos tapamentos da nova “Sala de 

Espera”, assim como a obstrução da porta na mesma. 

Nas instalações novas: 

 Devido ao desnivelamento existente entre o pavimento das instalações existentes e o pavimento onde 

se vão levantar as novas, serão feitos uns “baldrames” onde apoiará o travejamento e  donde seguirá os 

tapamentos que são levantados a tijolo até á armação. 

O pavimento compreendido nos W.C. será formado por uma placa de cimento armado. […] Na armação 

serão abertas 4 clara-boias para uma melhor distribuição de luz nos compartimentos […]” 
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I002 - Fábrica Progresso de Manoel Francisco da Silva 

 

1917 – Manoel Francisco da Silva – Ruas 33 e 35 

Fonte: AME. Processos de obras particulares: 1937, Doc. 8;40. [Disponível no Arquivo Municipal de 

Espinho, Espinho, Portugal] 

Assunto: construir casa para habitação, depósito de materiais de ferro e instalações de serralharia mecânica  

Autor do projeto: - 

Responsável: -    

 

Observações: solicitava que a Câmara Municipal não prolongasse a rua 10 no quarteirão compreendido entre 

as ruas 33 e 35 
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1922 – Proprietários da Fábrica Progresso – Ruas 8, 12, 33 e 35 

Fonte: AME. Processos de obras particulares: 1922, Doc. 26;27. [Disponível no Arquivo Municipal de 

Espinho, Espinho, Portugal] 

Assunto: obras de beneficiação  

Autor do projeto: Manoel Francisco Pereira, construtor civil 

Responsável: -    

 

Observações: incluía a construção de dormitórios para os empregados 
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1935 – Manoel Francisco da Silva – Ruas 8 e 33 

Fonte: AME. Processos de obras particulares: 1935, Doc. 43. [Disponível no Arquivo Municipal de Espinho, 

Espinho, Portugal] 

Assunto: obras de beneficiação  

Autor do projeto: A.E.G. Porto 

Responsável: -    

 

Observações:  
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Fotografias 
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Imagem A – O edifício antes da transformação que o converteu em bloco de habitação plurifamiliar.  

Fonte: FERNANDES, José Manuel – Arquitectura e Indústria em Portugal no século XX. Lisboa: SECIL, 

2003. 
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I003 - União de Moagem Industrial 

1921 – José Gomes Pinto Tomaz – Avenida 8 

Fonte: AME. Processos de obras particulares: 1921, Doc. 69. [Disponível no Arquivo Municipal de Espinho, 

Espinho, Portugal] 

Assunto: construir casa para armazém 

Autor do projeto: - 

Responsável: -    

 

Observações:  
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1921 – aditamento – Avenida 8 

Fonte: AME. Processos de obras particulares: 1921, Doc. 70;68. [Disponível no Arquivo Municipal de 

Espinho, Espinho, Portugal] 

Assunto: alteração do projeto da fábrica 

Autor do projeto: Indústria Moderna – C. S. Canceller e Cª [Porto, Rua do Almada, 232, 2º] 

Responsável: -    

 

Observações:  

 

1928 – União de Moagem Industrial – Avenida 8 

Fonte: AME. Processos de obras particulares: 1928, Doc. 123. [Disponível no Arquivo Municipal de 

Espinho, Espinho, Portugal] 

Assunto: ampliação dum corpo lateral e de um andar 

Autor do projeto: não identificado [“arquitecto dip.do”] 

Responsável: -  

 

Observações: Não conseguimos identificar a assinatura do autor 
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Fotografias 
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I004 - Alberto de Souza Reis e Cª Lda 

1923 – Alberto de Souza Reis e Cª Lda – Ruas 25 e 27 

Fonte: AME. Processos de obras particulares: 1923, Doc. 23. [Disponível no Arquivo Municipal de Espinho, 

Espinho, Portugal] 

Assunto: construir prédio destinado a fábrica de móveis e serração  

Autor do projeto: - 

Responsável: -    

 

Observações:  
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Fotografias 

 

 

1941 – Alberto de Souza Reis e Cª Lda – Ruas 25 e 27 

Fonte: AME. Processos de obras particulares: 1941, Doc. Alberto de Souza Reis. [Disponível no Arquivo 

Municipal de Espinho, Espinho, Portugal] 

Assunto: aumento da fábrica  

Autor do projeto: Jerónimo Reis, estudante de arquitetura 

Responsável: Augusto Sequeira Laundes, mestre-de-obras 

 

Observações: 
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I005 - 1920 – Estima, Valente & Cia. – Ruas 25 e 27 

Fonte: AME. Processos de obras particulares: 1920, Doc. 21. [Disponível no Arquivo Municipal de Espinho, 

Espinho, Portugal] 

Assunto: construir casa para habitação, depósito de materiais de ferro e instalações de serralharia mecânica  

Autor do projeto: - 

Responsável: -    

 

Observações:  
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I006 - 1938 – Fábrica de Celulóide – Rua 31 

Fonte: AME. Processos de obras particulares: 1938, Doc. Léon Petit. [Disponível no Arquivo Municipal de 

Espinho, Espinho, Portugal] 

Assunto: construção de instalações  

Autor do projeto: Joaquim Domingues d’Oliveira e Silva, desenhador industrial 

Responsável: -    

 

Observações:  
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I007 - 1941 – União das Malhas de Espinho Lda. – Ruas 8 e 31 

Fonte: AME. Processos de obras particulares: 1941, Doc. União das Malhas de Espinho Lda. [Disponível no 

Arquivo Municipal de Espinho, Espinho, Portugal] 

Assunto: adaptação de edifício antigo  

Autor do projeto: Jerónimo Reis, estudante de arquitetura 

Responsável: -    

 

Observações:  

“Memória Descritiva 

Consta a referida transformação em substituir quatro portas por janelas; duas para a rua 31 e duas para a rua 

8. Rasgar três janelas para o quintal e pavimentar  a betonilha o rés-do-chão. 

No quintal construir-se-á um barracão em blocos de cimento com três divisões. 

Na construção observar-se-ão as seguintes características: 

Os pavimentos da fábrica como do barracão serão de betonilha, as madeiras para a esquadria e armação do 

telhado do barracão serão de pinho de boa qualidade. A cobertura do barracão será de telha tipo marselha. 

As paredes em elevação do barracão serão construídas em blocos de cimento, assentes com argamassa de cal 

e saibro. Todas as paredes exteriores serão hidraulisadas. […]” 
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Fotografias 
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Empresas ligadas à construção 

 

I008 - 1917 – José Gomes da Silva Mateiro – Forno para cozer cal – Rua 26 

Fonte: AME. Processos de obras particulares: 1917, Doc. 10. [Disponível no Arquivo Municipal de Espinho, 

Espinho, Portugal] 

Assunto: construir forno para cozer cal  

Autor do projeto: José Gomes da Silva Mateiro, construtor civil 

Responsável: -    

 

Observações: 

  

I009 - 1917 – Mateiro, Oliveira e Compª – Ruas 14, 16, 39 e 41 

Fonte: AME. Processos de obras particulares: 1917, Doc. 42. [Disponível no Arquivo Municipal de Espinho, 

Espinho, Portugal] 

Assunto: construção de um edifício destinado a fábrica de telha tipo marselhez e tijolo  

Autor do projeto: ? 

Responsável: -  

 

Observações:  
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Descrição presente no requerimento: 

“A firma Mateiro, Oliveira & Comp.ª, proprietários, d’Espinho, pretende construir um edifício em terreno 

que possue n’esta praia e concelho d’Espinho, destinado a uma fabrica de telha tipo marselhez e tijolo, cujo 

edifício, alem do rez do chão, onde ficam instalados o fôrno para cosedura dos materiaes, caldeira d’alta 

pressão e maquina, triturador e prensa, que são movidos a vapor, tem dois andares superiores e amplos, 

chamados secadouros, para receber os materiaes, que são conduzidos por meio de elevadores aqueles 

andares, providos de prateleiras onde é colocada a telha e cuja ventilação é feita pelas janelas com persianas 

fixas. 

O edifício é construído ao centro d’um terreno, circuitado de ruas, estando a habitação mais próxima a 110m 

de distancia, conforme se observa na planta que junta em duplicado, e solicitando para isso a respectiva 

licença.”  

 

I010 - 1920 – Mateiro & Castro – Ruas 8, 12 e 37 

Fonte: AME. Processos de obras particulares: 1920, Doc. 6. [Disponível no Arquivo Municipal de Espinho, 

Espinho, Portugal] 

Assunto: construção de edifício amplo  

Autor do projeto: José Gomes da Silva Mateiro, construtor civil 

Responsável: -   

 

Observações:   
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1920 – Constructora de Espinho Lda – Ruas 8, 12 e 37 

Fonte: AME. Processos de obras particulares: 1921, Doc. 28. [Disponível no Arquivo Municipal de Espinho, 

Espinho, Portugal] 

Assunto: assentar linha férrea e dar passagem a vagões da Linha do Vouga para a sua fábrica de carpintaria  

Autor do projeto: - 

Responsável: -  

 

Observações: o requerimento é assinado por José Gomes da Silva Mateiro 

 

1922 – A Constructora de Espinho – Ruas 8, 12 e 37 

Fonte: AME. Processos de obras particulares: 1922, Doc. 6. [Disponível no Arquivo Municipal de Espinho, 

Espinho, Portugal] 

Assunto: construir um andar sobre outro existente  

Autor do projeto: José Gomes da Silva Mateiro, construtor civil 

Responsável: -  

 

Observações: o requerimento é assinado por José Gomes da Silva Mateiro 
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1924 – Constructora de Espinho Lda – Ruas 8, 12 e 37 

Fonte: AME. Processos de obras particulares: 1924, Doc. 28. [Disponível no Arquivo Municipal de Espinho, 

Espinho, Portugal] 

Assunto: aumento e criação de uma dependência para depósito e exposição de mobiliário 

Autor do projeto: - 

Responsável: -  

   

 

Observações: o requerimento é assinado por José Gomes da Silva Mateiro 
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Fotografias 
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I011 - 1924 – Bento Gomes Correia e Cª Lda. – Rua 18 

Fonte: AME. Processos de obras particulares: 1924, Doc. 160. [Disponível no Arquivo Municipal de 

Espinho, Espinho, Portugal] 

Assunto: construção de prédio destinado a escritório e oficina de artefactos de cimento  

Autor do projeto: José Gomes da Silva Mateiro, construtor de civil 

Responsável: -  

 

Observações: 
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Garagens, oficinas e armazéns 

I012 - 1918 – Alexandre Pinto Alves Brandão – Rua 15 

Fonte: AME. Processos de obras particulares: 1918, Doc. 23. [Disponível no Arquivo Municipal de Espinho, 

Espinho, Portugal] 

Assunto: construção de garage e oficina de carpinteiro  

Autor do projeto: - 

Responsável: -  

    

 

Observações: 
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1920 – Alexandre Pinto Alves Brandão – Ruas 15 e 14 

Fonte: AME. Processos de obras particulares: 1920, Doc. 7. [Disponível no Arquivo Municipal de Espinho, 

Espinho, Portugal] 

Assunto: construção de armazém 

Autor do projeto: - 

Responsável: -  

 

Observações: 
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I013 - 1930 – Raúl Carneiro e Cª Lda– Ruas 18 e 21 

Fonte: AME. Processos de obras particulares: 1930, Doc. 98. [Disponível no Arquivo Municipal de Espinho, 

Espinho, Portugal] 

Assunto: construção de garage de recolha 

Autor do projeto: José Pereira da Silva, desenhador 

Responsável: -     

 

Observações: 



214 
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1938 – Abel d’Oliveira Martins e Cª Lda – Ruas 16 e 21 

Fonte: AME. Processos de obras particulares: 1939, Doc. Abel d’Oliveira Martins e Cª lda. [Disponível no 

Arquivo Municipal de Espinho, Espinho, Portugal] 

Assunto: aumento do edifício 

Autor do projeto: Joaquim Domingues d’Oliveira e Silva, desenhador industrial 

Responsável: -     

 

Observações: 

 

“Memória Descritiva 
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[…] 

As paredes serão construídas em alvenaria argamassada.  

O pavimento será calcetado e cimentado. 

Os madeiramentos da cobertura serão em pinho nacional […] 

O teto será constituído por uma tela em cimento armado. 

A cobertura será tipo marselha […] 

Todos os caixilhos e claraboias levarão vidraça fosca 

Todas as madeiras, canos, caleiras, algerozes e ferros serão pintados 

A porta da fachada da rua 16 será em chapa de ferro ondulada de enrolar […]” 
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Anexo E – Catálogo de Edifícios  
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E001 - ? – Mme. Carlotti Pousada – Rua 62 

Fonte: não documentada 

Assunto: -  

Autor do projeto: - 

Responsável
7
: - 

 

Observações: Posterior a 1901 e anterior a 1917 – Cf. Planta de 1900 e AME. Processos de obras 

particulares: 1917, Doc. 10. [Disponível no Arquivo Municipal de Espinho, Espinho, Portugal] - I008 

 

Fotografias 

 

                                                             
7
 Baseado nas assinaturas do Termo de Responsabilidade, quando existente. 
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E002 - 1900 – Augusto de Oliveira Gomes – Ruas 8 e 27 

Fonte: AME. Processos de obras particulares: 1900, Doc. 17. [Disponível no Arquivo Municipal de Espinho, 

Espinho, Portugal] 

Assunto: construção de casa  

Autor do projeto: - 

Responsável: - 

 

Observações:   
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1916 – alterações – Ruas 8 e 27 

 

Fonte: AME. Processos de obras particulares: 1916, Doc. 38. [Disponível no Arquivo Municipal de Espinho, 

Espinho, Portugal] 

Assunto: projeto de alterações  

Autor do projeto: - 

Responsável: - 

 

Observações: não contém requerimento; novas alterações anteriores a 1929 
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1919 – construção de garage – Ruas 10 e 27 

Fonte: AME. Processos de obras particulares: 1919, Doc. 26/26a. [Disponível no Arquivo Municipal de 

Espinho, Espinho, Portugal] 

Assunto: construção de garage  

Autor do projeto: - 

Responsável: - 

 

Observações: ainda existe 
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Excerto do requerimento: 

“pretende mandar construir nas traseiras deste seu predio, á esquina da rua Vaz Preto, uma garage para 

automovel, conforme o projecto junto, construída de alvenaria revestida de argamassa de cimento nas partes 

decorativas.” 
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Fotografias 
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232 
 



233 
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E003 - 1900 – Angelina de Mattos Brandão – Rua 8 

Fonte: AME. Processos de obras particulares: 1900, Doc. 18. [Disponível no Arquivo Municipal de Espinho, 

Espinho, Portugal] 

Assunto: construção de casa  

Autor do projeto: - 

Responsável: - 

 

Observações:  

 

Fotografias 
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E004 - 1900 – “Casa Alves Ribeiro” – Ruas 19 e 14 

Fonte: não documentada 

Assunto: -  

Autor do projeto: - 

Responsável: - 

 

Observações:  

 

1923 – José Alves Pereira da Silva – Rua 21 

Fonte: AME. Processos de obras particulares: 1923, Doc. 4. [Disponível no Arquivo Municipal de Espinho, 

Espinho, Portugal] 

Assunto: acrescento  

Autor do projeto: - 

Responsável: - 

 

Observações:  
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Fotografias 
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E005 - 1901 – Henrique Pinto Alves Brandão – Ruas 8 e 29 

Fonte: AME. Processos de obras particulares: 1901, Doc. 84. [Disponível no Arquivo Municipal de Espinho, 

Espinho, Portugal] 

Assunto: edificar uma casa e vedar terreno  

Autor do projeto: - 

Responsável: - 

 

Observações:  

 

Fotografias 
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E006 - 1901 – Angelina de Mattos Brandão – Ruas 8 e 29 

Fonte: AME.Processos de obras particulares: 1901, Doc. 34. [Disponível no Arquivo Municipal de Espinho, 

Espinho, Portugal] 

Assunto: construção de casa  

Autor do projeto: - 

Responsável: - 

 

Observações:  

 

Fotografias 

 

 

Imagem A – O edifício, atualmente demolido, com o seu corpo torreado. - Fonte: BME 
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E007 - 1901 - Ampliação de andar em forma de chalet – Rua 62 

Fonte: AME. Processos de obras particulares: 1901, Doc. 93. [Disponível no Arquivo Municipal de Espinho, 

Espinho, Portugal] 

Assunto: Ampliação “com um andar em forma de Chalet” na casa de Francisco Caldeira Cid Geraldes 

d’Albuquerque 

Autor do projeto: Manoel Coelho dos Santos, mestre d’obras 

Responsável: - 

 

Observações: 

 

“Diz Manoel Coelho dos Santos mestre d’obras que dezejando ampliar com um andar em forma de Chalet 

na caza do Ex.mo Snr. Francisco Caldeira Cid Geraldes d’Albuquerque sita na rua do Passeio Alegre do 

Concelho d’Espinho cuja ampliação é construída pela forma seguinte 

Todas as paredes serão construídas com albenaria dura argamassada em argamassa de cal e saibro na 

dozagem de uma parte de cal por duas de saibro. 

A cobertura, travejamento, caixilhos e percianas serão de madeira de castanho e toda a mais madeira será de 

pinho da terra levando em todas as peças os córtes e ferragens de ligação e ainda dimençoes de madeira 

precizas para que fique obra solida e bem acabada. 

A cobertura será feita com telha typo de Marcelha e as vedações nas junções a chumbo em paste nº 4; todos 

os tabiques e paredes serão rebocados por um e outro lado bem como os tetos com argamassa de cal da 

Figueira e saibro na dozagem de dois de saibro por um de cal 

Todas as madeiras que é d’uzo pintar-se serão pintadas com trez demãos de tinta d’oleo; e nos logares 

próprios levará vidros de vidraça nacional ezentos de bolhas ou outros defeitos que os prejudiquem. 

E não o podendo fazer sem autorização de Vª.Exªs 

Pede se digne deferir passando-lhe a competente licença 

Espinho 17 de Outubro de 1901 e um  

Manoel Coelho dos Santos” 
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E008 - 1901 – Domingos da Silva Maia – Ruas 12/25 

Fonte: AME. Processos de obras particulares: 1901, Doc. 37. [Disponível no Arquivo Municipal de Espinho, 

Espinho, Portugal] 

Assunto: construção de casa  

Autor do projeto: - 

Responsável: - 

 

Observações:  

 

Fotografias 
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E009 - 1902 – Joaquim Ferreira de Oliveira e Souza – Rua 62 

Fonte: AME. Processos de obras particulares: 1902, Doc. 25. [Disponível no Arquivo Municipal de Espinho, 

Espinho, Portugal] 

Assunto: construção de casa  

Autor do projeto: - 

Responsável: - 

 

Observações:  

Fotografias 
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E010 - 1905 – Fernando Ramos Pereira – Avenida 8 

Fonte: AME. Processos de obras particulares: 1905, Doc. 64. [Disponível no Arquivo Municipal de Espinho, 

Espinho, Portugal] 

Assunto: construção de casa  

Autor do projeto: - 

Responsável: - 

 

Observações: fachada integrada em bloco de habitação plurifamiliar 

 

Fotografias 
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E011 - 1908 – José Joaquim Paes – Ruas 15/18 

Fonte: AME. Processos de obras particulares: 1908, Doc. 42. [Disponível no Arquivo Municipal de Espinho, 

Espinho, Portugal] 

Assunto: construção de casa  

Autor do projeto: - 

Responsável: - 

 

Observações:  
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Fotografias 
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E012 - 1909 – Angelina de Matos Brandão – Rua 35 

Fonte: AME. Processos de obras particulares: 1909, Doc. 41. [Disponível no Arquivo Municipal de Espinho, 

Espinho, Portugal] 

Assunto: construir grupo de três casas económicas  

Autor do projeto: - 

Responsável: - 

 

Observações:  
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Fotografias 
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E013 - 1909 – José Francisco Guedes – Ruas 62/22 

Fonte: AME. Processos de obras particulares: 1909, Doc. 14. [Disponível no Arquivo Municipal de Espinho, 

Espinho, Portugal] 

Assunto: construção de edifício  

Autor do projeto: - 

Responsável: - 

 

Observações:  
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E014 - 1909 – Grande Hotel de Espinho – Manoel Maria de Oliveira Lopes – Rua 19  

Fonte: AME. Processos de obras particulares: 190, Doc. 12. [Disponível no Arquivo Municipal de Espinho, 

Espinho, Portugal] 

Assunto: construção de edifício  

Autor do projeto: - 

Responsável: - 

 

Observações:  

 

Fotografias 
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E015 - 1909 – José de Barros Dias – Rua 12 

Fonte: AME. Processos de obras particulares: 1909, Doc. 1. [Disponível no Arquivo Municipal de Espinho, 

Espinho, Portugal] 

Assunto: construção de casa  

Autor do projeto: - 

Responsável: - 

 

Observações:  
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E016 - 1909 – José de Pinho Pinhal – Rua 18 

Fonte: AME. Processos de obras particulares: 1909, Doc. 3. [Disponível no Arquivo Municipal de Espinho, 

Espinho, Portugal] 

Assunto: construção de casa  

Autor do projeto: - 

Responsável: - 

 

Observações:  
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E017 - 1909 – Joaquina Pereira da Rocha – Rua 20 

Fonte: AME. Processos de obras particulares: 1909, Doc. 12. [Disponível no Arquivo Municipal de Espinho, 

Espinho, Portugal] 

Assunto: construção de casa  

Autor do projeto: - 

Responsável: - 

 

Observações:  

 

1938 – alterações  

Fonte: AME. Processos de obras particulares: 1938, Doc. Joaquina Pereira da Rocha. [Disponível no 

Arquivo Municipal de Espinho, Espinho, Portugal] 

Assunto: diversos acrescentos  

Autor do projeto: Manoel Francisco Pereira, construtor civil diplomado 

Responsável: Manoel Francisco Pereira, construtor civil diplomado 
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Observações:  
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E018 - 1909 – Filomena Gomes Loureiro – Rua 14 

Fonte: AME. Processos de obras particulares: 1909, Doc. 5. [Disponível no Arquivo Municipal de Espinho, 

Espinho, Portugal] 

Assunto: construção de casa  

Autor do projeto: - 

Responsável: - 

 

Observações:  
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E019 - 1909 – José Xabregas Júnior – Ruas 29/12 

Fonte: AME. Processos de obras particulares: 1909, Doc. 33. [Disponível no Arquivo Municipal de Espinho, 

Espinho, Portugal] 

Assunto: construção de casa  

Autor do projeto: - 

Responsável: - 

 

Observações:  
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Fotografias 
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E020 - 1909 – José Gomes da Silva Mateiro – Rua 11 

Fonte: AME. Processos de obras particulares: 1909, Doc. 41. [Disponível no Arquivo Municipal de Espinho, 

Espinho, Portugal] 

Assunto: construção de casa  

Autor do projeto: - 

Responsável: - 

 

Observações:  

 

  



277 
 

E021 - 1909 – Maria Sá Peres – Ruas 7/16 

Fonte: AME. Processos de obras particulares: 1909, Doc. 8. [Disponível no Arquivo Municipal de Espinho, 

Espinho, Portugal] 

Assunto: construção de casa  

Autor do projeto: - 

Responsável: - 

 

Observações:  
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E022 - 1909 – António José Valente – Ruas 22/23 

Fonte: AME. Processos de obras particulares: 1909, Doc. 19. [Disponível no Arquivo Municipal de Espinho, 

Espinho, Portugal] 

Assunto: construção de casa  

Autor do projeto: - 

Responsável: - 

 

Observações:  

 

 

 



279 
 

1927 - Acrescento de varanda 

Fonte: AME. Processos de obras particulares: 1927, Doc. 156. [Disponível no Arquivo Municipal de 

Espinho, Espinho, Portugal] 

Assunto: construção de varanda  

Autor do projeto: - 

Responsável: - 

 

Observações: o requerente era Francisco Ferreira de Matos 
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1938 – construção de casa de habitação destinada a criados 

Fonte: AME. Processos de obras particulares: 1937, Doc. Francisco Ferreira de Matos. [Disponível no 

Arquivo Municipal de Espinho, Espinho, Portugal] 

Assunto: construção de casa  

Autor do projeto: Joaquim Domingues d’Oliveira e Silva, desenhador industrial 

Responsável: - 

 

Observações: não sabemos se foi construída 
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Fotografias 
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E023 - 1909 – Carlos Dias Pereira – Rua 19 

Fonte: AME. Processos de obras particulares: 1910, Doc. 3. [Disponível no Arquivo Municipal de Espinho, 

Espinho, Portugal] 

Assunto: construção de casa  

Autor do projeto: - 

Responsável: - 

 

Observações:  

~ 
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E024 - 1910 – João Marques dos Santos – Ruas 16/5 

Fonte: AME. Processos de obras particulares: 1910, Doc. 20. [Disponível no Arquivo Municipal de Espinho, 

Espinho, Portugal] 

Assunto: construção de casa  

Autor do projeto: - 

Responsável: - 

 

Observações:  
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E025 - 1910 – António Rodrigues Cacheira – Rua 18 

Fonte: AME. Processos de obras particulares: 1910, Doc. 22. [Disponível no Arquivo Municipal de Espinho, 

Espinho, Portugal] 

Assunto: construção de casa  

Autor do projeto: - 

Responsável: - 

 

Observações:  
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E026 - 1910 – Beatriz Augusta de Castro Lima e Oliveira – Ruas 19/18 

Fonte: AME. Processos de obras particulares: 1910, Doc. 13. [Disponível no Arquivo Municipal de Espinho, 

Espinho, Portugal] 

Assunto: construção de casa  

Autor do projeto: - 

Responsável: - 

 

Observações: planta e alçados assinados por António Paula (António de Brito Paula?, mestre-de-obras) 

 

 

 

 



289 
 



290 
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Fotografias 



292 
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295 
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E027 - 1910 – Joaquim Ferreira d’Oliveira e Souza – Rua 62 

Fonte: AME. Processos de obras particulares: 1910, Doc. 28. [Disponível no Arquivo Municipal de Espinho, 

Espinho, Portugal] 

Assunto: construção de casa  

Autor do projeto: - 

Responsável: - 

 

Observações: alçado assinado por Arthur Nery de Oliveira e Souza 

 

 

 

 

  



297 
 

Fotografias 
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299 
 

E028 - 1913 – António Ferreira da Costa – Rua 30 

Fonte: AME. Processos de obras particulares: 1913, Doc. 46;69. [Disponível no Arquivo Municipal de 

Espinho, Espinho, Portugal] 

Assunto: aquisição de terrenos por força de alinhamento  

Autor do projeto: - 

Responsável: - 

 

Observações: o processo contém as plantas de dois edifícios, no entanto, apenas o da Rua 30 seria 

construído 
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Fotografias 
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E029 - 1913 – Jeremias Paes d’Almeida – Rua 14 

Fonte: AME. Processos de obras particulares: 1913, Doc. 32. [Disponível no Arquivo Municipal de Espinho, 

Espinho, Portugal] 

Assunto: construção de casa  

Autor do projeto: - 

Responsável: - 

 

Observações: trata-se de uma modificação de uma planta submetida em 1912 e que teria sido chumbada por 

violação das condições de salubridade 
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Fotografias (de uma casa semelhante – poderá não ser a mesma) 
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E030 - 1913 – Manoel Gomes Remelgado – Ruas 12/27 

Fonte: AME. Processos de obras particulares: 1913, Doc. 126. [Disponível no Arquivo Municipal de 

Espinho, Espinho, Portugal] 

Assunto: construção de casa  

Autor do projeto: - 

Responsável: - 

 

Observações:  
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E031 - 1913 – José de Almeida – Rua 12 

Fonte: AME. Processos de obras particulares: 1913, Doc. 145. [Disponível no Arquivo Municipal de 

Espinho, Espinho, Portugal] 

Assunto: construção de casa  

Autor do projeto: - 

Responsável: - 

 

Observações:  
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Fotografias 
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E032 - 1913 – Joaquim Moreira da Costa – Ruas 16/29 

Fonte: AME. Processos de obras particulares: 1913, Doc. 64. [Disponível no Arquivo Municipal de Espinho, 

Espinho, Portugal] 

Assunto: construção de casa  

Autor do projeto: - 

Responsável: - 

 

Observações:  
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1929 – Modificação 

Fonte: AME. Processos de obras particulares: 1929, Doc. 3. [Disponível no Arquivo Municipal de Espinho, 

Espinho, Portugal] 

Assunto: construção de casa  

Autor do projeto: Evaristo de Moraes Ferreira, engenheiro auxiliar 

Responsável: - 

 

Observações:  
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E033 - 1913 – António Pinto Ribeiro – Rua 9 

Fonte: AME. Processos de obras particulares: 1913, Doc. 133a. [Disponível no Arquivo Municipal de 

Espinho, Espinho, Portugal] 

Assunto: construção de casa  

Autor do projeto: - 

Responsável: - 

 

Observações:  
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E034 - 1913 - Memória descritiva de construção na Avenida 8 

Fonte: AME. Processos de obras particulares: 1913, Doc. 75. [Disponível no Arquivo Municipal de Espinho, 

Espinho, Portugal] 

Assunto: construção de casa  

Autor do projeto: - 

Responsável: - 

 

Observações:  

 

“Memória Discriptiva e justificativa 

Construção que Domingos Fernandes d’Oliveira pretende levar a efeito no seu terreno situado no 

prolongamento da Avenida oito deste Concelho de Espinho. 

1º Todos os materiaes a empregar nesta construção serão de bôa qualidade e bem colocados nos seus 

respectivos logares. 

2º Os alicerces serão construídos com pedra de alvenaria bem argamassada e executados à profundidade 

exigida pelo terreno de forma a garantir a perfeita estabilidade da construção. 

3º As paredes em elevação serão também de alvenaria argamassada e todas as portas serão de cantaria. 

4º A fosse de systerna fixa sera executada nos termos do regulamento de 14 de fevereiro de 1903 bem como 

a respectiva chaminé da cosinha. 

5º Todos os madeiramentos para travejamento armação, soalhos, estuques e mais obras – serão executados 

com as dimensões necessárias de forma a tornar a construção com bôa solidez. 

6º Os tapamentos em sentido transversal serão dobrados e em sentido longitudinal serão singelos. 

7º Todas as paredes interiores e exteriores tectos e tapamentos serão cheios direitos rebocados e caiados 

8º As sentinas serão canalisadas para a fossa e o tubo de queda será elevado um metro acima do espigão o 

telhado. 

9º A construção respeitará o preceituado no regulamento de salubridade e mais posturas Municipães em 

vigor. 

Espinho Novembro de 1913” 
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E035 - 1913 - Fernando Francisco Pereira – Rua 62 

Fonte: AME. Processos de obras particulares: 1913, Doc. 121a. [Disponível no Arquivo Municipal de 

Espinho, Espinho, Portugal] 

Assunto: construção de casa  

Autor do projeto: - 

Responsável: - 

 

Observações: rejeitado por não ser observado o disposto no artigo 13º do Regulamento de Salubridade das 

edificações urbanas de 14 de Fevereiro de 1903 

 

“Memoria justificativa para a construção de um prédio destinado a armazem e habitação, que o Snr. 

Fernando Francisco Pereira, pretende mandar edificar na Estrada Disctrictal nº 62, antiga rua do Passeio 

Alegre nº 102, de harmonia com o projecto que vem expor á apreciação d’esta Camara. 

1º A construção que se pretende levar a efeito assenta sobre as paredes já existentes e assim indicasa no 

desenho. 

2º A fachada será toda construída de novo na forma do projecto, sendo os portaes com cantaria labrada. 

3º A escada exterior será de granito e a interior de madeira, ambas ellas construídas o mais acessíveis 

possível. 

4º A fóssa e chaminé obdecerão rigorosamente ao preceituado no regulamento de salubridade das 

edificações Urbanas. 

5º Todas as paredes serão interiormente revestidas com uma camada impermeável. 

6º As madeiras a empregar interiormente serão de pinho nacional e exteriormente de castanho. 

7º O tapamento que fica em ação externa será resguardado a chapa ondulada, convenientemente pintada. 

8º O travejamento será de 0,25 x 0,10 de secção e quidistantes 0,50 d’eixo a eixo com as ordens de tarugos 

que o projecto indica e com uma viga de ferro para reforço, inferiormente colocada. 

9º Os tapamentos serão fasqueados para rebocar a cal. 

10º O telhado será coberto a telha de tipo da de Marselha. 

11º A claraboia dos dois quartos será construída de modo a ventilar permanente. 

12º Todas as madeiras serão pintadas convenientemente. 

13º As caleiras e conductores serão de chapa de ferro galvanizadas. 

14º A centina será instalada convenientemente de forma que fique hygienica. 

15º Finalmente toda a construção será executada na forma do projecto, sendo observadas todas as 

disposições da hygiene e segurança.” 
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E036 - 1913 – José António de Oliveira – Ruas 21/30 

Fonte: AME. Processos de obras particulares: 1913, Doc. 111. [Disponível no Arquivo Municipal de 

Espinho, Espinho, Portugal] 

Assunto: construção de casa  

Autor do projeto: - 

Responsável: - 

 

Observações: 

 



334 
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E037 - 1913 – António Joaquim de Mattos – Rua 18 

Fonte: AME. Processos de obras particulares: 1913, Doc. 131a. [Disponível no Arquivo Municipal de 

Espinho, Espinho, Portugal] 

Assunto: construção de casa  

Autor do projeto: - 

Responsável: - 

 

Observações:  
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Fotografias 
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E038 - 1913 – António Tavares Coutinho – Rua 21 

Fonte: AME. Processos de obras particulares: 1913, Doc. 55. [Disponível no Arquivo Municipal de Espinho, 

Espinho, Portugal] 

Assunto: reconstruir prédio urbano  

Autor do projeto: João Corrêa? 

Responsável: - 

 

Observações:  

 

 

Fotografias 
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E039 - 1913 – Manoel Francisco Serralva – Rua 29 

Fonte: AME. Processos de obras particulares: 1913, Doc. 56. [Disponível no Arquivo Municipal de Espinho, 

Espinho, Portugal] 

Assunto: construção de casa  

Autor do projeto: - 

Responsável: - 

 

Observações:  
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Fotografias 
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E040 - 1913 – Caetano Fernandes de Oliveira – Rua 18 

Fonte: AME. Processos de obras particulares: 1913, Doc. 101. [Disponível no Arquivo Municipal de 

Espinho, Espinho, Portugal] 

Assunto: construção de casa  

Autor do projeto: - 

Responsável: - 

 

Observações:  
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Fotografias 
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348 
 

E041 - 1913 – Pedro da Silva Godinho – Rua  16 

Fonte: AME. Processos de obras particulares: 1913, Doc. 145. [Disponível no Arquivo Municipal de 

Espinho, Espinho, Portugal] 

Assunto: construção de cocheira  

Autor do projeto: Evaristo de Moraes Ferreira, engenheiro auxiliar ? 

Responsável: - 

 

Observações: demolido; Evaristo de Moraes Ferreira assina os selos 
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E042 - 1913 – Manoel Rodrigues Pereira – Rua 19 

Fonte: AME. Processos de obras particulares: 1913, Doc. 143. [Disponível no Arquivo Municipal de 

Espinho, Espinho, Portugal] 

Assunto: passar certidão sobre o teor do requerimento apresentado por José Gomes da Silva Mateiro, 

construtor civil  

Autor do projeto: - 

Responsável: - 

 

Observações: refere-se às “Vivendas Constante e Pereira”, do requerente e de Augusto Constante; a obra 

teria ficado concluída em Agosto de 1912 e nela terá colaborado José Mateiro 

 

Fotografias 
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Fonte: GAIO, Carlos Morais – A Génese de Espinho. Histórias e Postais. Porto: Campos das Letras, 1999. 

 

Fonte: GAIO, Carlos Morais – A Génese de Espinho. Histórias e Postais. Porto: Campos das Letras, 1999. 
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E043 - 1914 – Padre Domingos Tavares Lages – Rua 18 

Fonte: AME. Processos de obras particulares: 1914, Doc. 71. [Disponível no Arquivo Municipal de Espinho, 

Espinho, Portugal] 

Assunto: construção de casa  

Autor do projeto: - 

Responsável: - 

 

Observações:  
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E044 - 1915 – José Manuel da Silva – Rua 14 

Fonte: AME. Processos de obras particulares: 1915, Doc. 1. [Disponível no Arquivo Municipal de Espinho, 

Espinho, Portugal] 

Assunto: construção de casa  

Autor do projeto: - 

Responsável: - 

 

Observações:  
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Fotografias 
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E045 - 1915 – Balneário – Francisco Maria Simões – Rua 8 

Fonte: AME. Processos de obras particulares: 1915, Doc. 40. [Disponível no Arquivo Municipal de Espinho, 

Espinho, Portugal] 

Assunto: construção de um balneário  

Autor do projeto: [Francisco da Silva Rocha] 

Responsável: - 

 

Observações:  
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1940 – Alterações 

Fonte: AME. Processos de obras particulares: 1940, Doc. José Correia Marques Júnior. [Disponível no 

Arquivo Municipal de Espinho, Espinho, Portugal] 

Assunto: construção de casa  
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Autor do projeto: José Fernandes da Silva, arquiteto 

Responsável: Joaquim d’Oliveira Duarte – Marçal, mestre-de-obras 

 

Observações:  

 

“Memória Descritiva 

 

[…] O terraço levará 5 vigas, conforme indicam os cálculos juntos. Será construído sobre o mesmo um 

quarto de banho e um pequeno compartimento para arrumos. As paredes tanto do quarto como do pequeno 

compartimento, serão em tejolo assente em argamassa de cimento. A cobertura do pequeno compartimento 

será feita em placa de betão armado. A cobertura do quarto de banho será feita em telha tipo “Marselhez”. 

A parede da vedação da fachada a Norte levará intervalos de 0.10 e espaços almofadados, sevindo de 

elemento decorativo. Será construída nesta fachada uma platibanda, para dar melhor ligação á parede do 

terraço. […]” 
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Fotografias 
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E046 - 1915 – Francisco Maria Simões – Rua 12 

Fonte: AME. Processos de obras particulares: 1915, Doc. 28. [Disponível no Arquivo Municipal de Espinho, 

Espinho, Portugal] 

Assunto: construção de garage  

Autor do projeto: Francisco da Silva Rocha 

Responsável: - 

 

Observações:  
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E047 - 1915 – Ferreira & Nunes – Rua 19 

Fonte: AME. Processos de obras particulares: 1915, Doc. 3. [Disponível no Arquivo Municipal de Espinho, 

Espinho, Portugal] 

Assunto: modificar o prospecto de uma casa onde esteve instalada a Padaria Progresso 

Autor do projeto: ? 

Responsável: - 

 

Observações:  
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Fotografias 
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E048 - 1916 – José Joaquim Paes – Ruas 21/30 

Fonte: AME. Processos de obras particulares: 1916, Doc. 9. [Disponível no Arquivo Municipal de Espinho, 

Espinho, Portugal] 

Assunto: construção de casa  

Autor do projeto: - 

Responsável: José Gomes da Silva Mateiro, “constructor civil” 

 

Observações:  
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Fotografias 
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E049 - 1916 - António Dias Ferreira - Rua 19 

Fonte: AME. Processos de obras particulares: 1916, Doc. 37. [Disponível no Arquivo Municipal de Espinho, 

Espinho, Portugal] 

Assunto: edificar um prédio  

Autor do projeto: - 

Responsável: - 

 

Observações:  

 

 “Memória Discritiva para a construção d’uma casa para habitação na rua Bandeira Coelho N.º    em 

Espinho, pertencente ao Snr António Dias Ferreira. 

1º A construção assenta em terreno firme, ventilado e nas condições previstas pelo regulamento de 

salubridade das edificações Urbanas. 

2º Os materiaes serão sempre de boa qualidade e serão bem aplicados na edificação. 

3º Os alicerces serão executados na profundidade exigida pelo respectivo terreno e com pedras de grandes 

dimensões, bem aleitadas e argamassadas como é de uzo. 

4º As paredes em elevação serão de perpianho bem unido e aprumado sem auxílio de calços de madeira. 

5º A fachada principal será executada em cantaria labrada procedente das melhores pedreiras da caverneira, 

que virá do Porto bem trabalhada e sem defeitos. 

6º As madeiras em geral serão pinho nacional bem seco e com as secções indispensáveis para a segurança da 

construção. 

7º As fachadas e interiores da edificação serão rebucadas caiadas e convenientemente pintadas. 

8º A chaminé e fossa obdeçerá aos termos regulamentares. 

9º A cobertura será de telha de tipo da de marselha. 

10º Toda a construção será pintada e envidraçada e seguirá o disposto no projecto e bem assim as posturas 

Municipaes em vigor. 

Dezembro de 1916” 
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E050 - 1917 – Henrique da Costa Pinto Basto – Rua 33 

Fonte: AME. Processos de obras particulares: 1917, Doc. 5. [Disponível no Arquivo Municipal de Espinho, 

Espinho, Portugal] 

Assunto: construção de casa  

Autor do projeto: - 

Responsável: - 

 

Observações:  
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E051 - 1917 – José Carlos Alberto Ferreira – Rua 62 

Fonte: AME. Processos de obras particulares: 1917, Doc. 7. [Disponível no Arquivo Municipal de Espinho, 

Espinho, Portugal] 

Assunto: alterações no edifício  

Autor do projeto: - 

Responsável: - 

 

Observações:  
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Fotografias 
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E052 - 1917 – Francisco Alves Vieira – Rua 19 

Fonte: AME. Processos de obras particulares: 1917, Doc. 49. [Disponível no Arquivo Municipal de Espinho, 

Espinho, Portugal] 

Assunto: construção de casa  

Autor do projeto: - 

Responsável: - 

 

Observações:  

 

 

  



390 
 

E053 - 1919 – Alberto Nogueira de Brito – Rua 18 

Fonte: AME. Processos de obras particulares: 1919, Doc. 12. [Disponível no Arquivo Municipal de Espinho, 

Espinho, Portugal] 

Assunto: ampliação de prédio  

Autor do projeto: - 

Responsável: - 

 

Observações:  
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E054 - 1919 – Manuel Luiz d’Oliveira Costa – Ruas 15/14 

Fonte: AME. Processos de obras particulares: 1919, Doc. 6. [Disponível no Arquivo Municipal de Espinho, 

Espinho, Portugal] 

Assunto: construção de casa  

Autor do projeto: - 

Responsável: - 

 

Observações 
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Fotografias 
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E055 - 1920 – João Ferreira da Silva Quintas – Avenida 8 

Fonte: AME. Processos de obras particulares: 1920, Doc. 46. [Disponível no Arquivo Municipal de Espinho, 

Espinho, Portugal] 

Assunto: construção de casa  

Autor do projeto: - 

Responsável: - 

 

Observações:  
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Fotografias 
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E056 - 1920 – Maria Emília de Souza Reis – Rua 19 

Fonte: AME. Processos de obras particulares: 1920, Doc. 77. [Disponível no Arquivo Municipal de Espinho, 

Espinho, Portugal] 

Assunto: alteração na parte arrendada a João da Silva Martins 

Autor do projeto: - 

Responsável: - 

 

Observações:  
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1942 – José Martins – Rua 19 

Fonte: AME. Processos de obras particulares: 1942, Doc. José Martins. [Disponível no Arquivo Municipal 

de Espinho, Espinho, Portugal] 

Assunto: remodelação da fachada da Casa Angélica 

Autor do projeto: Marçal d’Oliveira Duarte, construtor civil diplomado 

Responsável: Marçal d’Oliveira Duarte, construtor civil diplomado 

 

Observações:  

 “Memória Descritiva 

A presente reforma, conquanto não seja bem a indicada para o local, vem embelezar o estabelecimento 

antiquado e construído de madeira. 

As bandeiras de porta e caixilhos serão substituídos por um único painel em vidro granitado sobre uma pala 

em cimento armado onde apoiarão as letras com o nome da casa. Em cimento, pintado a óleo, são levantados 

dois frisos que circundarão a fachada […] e mais um outro que circundam as duas montras. Os fundos entre 

estes frizos levarão mármore” 
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E057 - 1921 – Joaquim dos Santos Lêdo – Ruas 11 e 64 

Fonte: AME. Processos de obras particulares: 1921, Doc. 63. [Disponível no Arquivo Municipal de Espinho, 

Espinho, Portugal] 

Assunto: construção de casa 

Autor do projeto: - 

Responsável: - 

 

Observações:  
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E058 - 1921 – Manoel Domingues d’Oliveira – Rua 2 

Fonte: AME. Processos de obras particulares: 1921, Doc. 83. [Disponível no Arquivo Municipal de Espinho, 

Espinho, Portugal] 

Assunto: construção de edifício 

Autor do projeto: - 

Responsável: - 

 

Observações: 
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E059 - 1921 – Francisco José Leite – Rua 8 

Fonte: AME. Processos de obras particulares: 1921, Doc. 40. [Disponível no Arquivo Municipal de Espinho, 

Espinho, Portugal] 

Assunto: construção duas casas 

Autor do projeto: Manoel Ferreira Maia, mestre-de-obras 

Responsável: - 

 

Observações: 
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Fotografias 
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E060 - 1921 – Manuel Silva Dias e Ana Alves da Rocha – Ruas 9, 18 e 62 

Fonte: AME. Processos de obras particulares: 1921, Doc. 90. [Disponível no Arquivo Municipal de Espinho, 

Espinho, Portugal] 

Assunto: reconstrução de dois prédios 

Autor do projeto: Manoel Ferreira Maia, mestre-de-obras 

Responsável: - 

 

Observações: 
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Fotografias 
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421 
 

E061 - 1921 – Custódio Martins Henriques – Rua 10/29 

Fonte: AME. Processos de obras particulares: 1921, Doc. 71. [Disponível no Arquivo Municipal de Espinho, 

Espinho, Portugal] 

Assunto: construção duas casas 

Autor do projeto: José Gomes da Silva Mateiro, construtor civil diplomado 

Responsável: - 

 

Observações: 
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Fotografias 
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E062 - 1921 – José Augusto Ferreira – Ruas 16 e 35 

Fonte: AME. Processos de obras particulares: 1921, Doc. 65. [Disponível no Arquivo Municipal de Espinho, 

Espinho, Portugal] 

Assunto: aumentar casa 

Autor do projeto: - 

Responsável: - 

 

Observações:  
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Fotografias 
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E063 - 1921 – José Paula de Lima – Rua 29 

Fonte: AME. Processos de obras particulares: 1921, Doc. 76; 50; 51. [Disponível no Arquivo Municipal de 

Espinho, Espinho, Portugal] 

Assunto: construir mirante no jardim 

Autor do projeto: - 

Responsável: - 

 

Observações: O edifício confrontava com as ruas 29 e 31 
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E064 - 1921 – José Rodrigues Cação da Clara – Rua 23 

Fonte: AME. Processos de obras particulares: 1921, Doc. 79. [Disponível no Arquivo Municipal de Espinho, 

Espinho, Portugal] 

Assunto: reedificar a fachada do seu prédio a pedra e cal 

Autor do projeto: - 

Responsável: - 

 

Observações:  
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E065 - 1921 – Joaquim Rodrigues de Pinho – Rua 2 

Fonte: AME. Processos de obras particulares: 1921, Doc. 80. [Disponível no Arquivo Municipal de Espinho, 

Espinho, Portugal] 

Assunto: substituir fachada de madeira por parede 

Autor do projeto: Manoel Ferreira Maia, mestre-de-obras 

Responsável: - 

 

Observações:  

 



430 
 

  



431 
 

E066 - 1921 – Abílio Pinto dos Reis – Rua 39 

Fonte: AME. Processos de obras particulares: 1921, Doc. 2. [Disponível no Arquivo Municipal de Espinho, 

Espinho, Portugal] 

Assunto: construir uma cocheira 

Autor do projeto: José Victorino Damásio, engenheiro auxiliar 

Responsável: - 

 

Observações:  
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E067 - 1922 - Francisco Alves Vieira – Ruas 19/62 

Fonte: AME. Processos de obras particulares: 1922, Doc. 31. [Disponível no Arquivo Municipal de Espinho, 

Espinho, Portugal] 

Assunto: alterar o prospecto do seu prédio 

Autor do projeto: José Victorino Damásio, engenheiro auxiliar 

Responsável: - 

 

Observações: não realizado ? 

 

Exposição de José Victorino Damásio, Engenheiro Auxiliar de 1ª Classe: 

 

“Exmº. Snr. Presidente da Comissão Executiva da Câmara Municipal de Espinho 

José Victorino Damasio, Engenheiro Auxiliar de 1ª. Classe, tendo elaborado o projecto apresentado a esta 

camara por Francisco Alves Vieira, para fazer varias modificações na sua propriedade – que compreendem a 

transformação das portas estreitas do rez do chão em aventures, construir um andar em todo o edifício, e 

bem assim, cortar o ângulo agudo que actualmente existe na bifurcação das duas ruas, 19 e 62 – sabendo que 

pelo técnico dessa camara foram notados alguns inconvenientes do dito projecto, como sejam a pouca altura 

do pavimento do rez do chão que diz ter menos de 3,30m, cumpre-me – a bem da verdade – trazer ao 

conhecimento de V. Exª. E de toda a Comissão Executiva, que o referido rez do chão tem mais do que essa 

altura, visto que em uma das dependências do primeiro aventure, pelo lado nascente da rua dezenove tem 

3.35m a 3.40m, e o segundo avenute, a poente do de cima e que faz frente para a rua 62, tem 3.50m a 3.55m, 

medidas estas que estão ao abrigo do regulamento de salubridade das edificações urbanas. 

 Se no projecto não esta indicado com exatidão estas medidas, é pelo facto de ter julgado 

desnecessária a sua precisão, visto que a obra a fazer nesse rez do chão – modificar as portas em aventures 

ou portas largas, estilo moderno – demolir todos os compartimentos interiores para ficar em dois salões 

amplos – não carecia dessas medidas atendendo a que não se podiam alterar as alturas existentes, e,  embora 

o regulamento de salubridade das edificações urbanas exija que o rez do chão não tenha altura inferior a 

3,30m para as que de novo se construírem, não diz, nem quer dizer, que nos prédios que já existiam a data 

da publicação desse regulamento, os seus donos seriam obrigados a demoli-los ou prohibidos de os 

habitarem ou terem habitados e muito menos, a fazer nêles modificações que julguem convenientes para 

melhora-los, como no caso presente acontece, por maioria de razão, servirá agora para estabelecimentos 

comerciais. 

 Além do exposto, se tivesse de prevalecer o critério do dignissimo técnico dessa camara, teriam de 

ser dadas por improprias para habitação e estabelecimentos comerciais muitos prédios, cujo rez do chão não 

teem sequer 3 m. de altura. Mas tal não sucede. 
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 Relativamente á espessura das paredes não estarem indicadas no corte transversal, peço licença para 

dizer que tal não sucede, visto que elas nesse corte estão claramente indicadas, embora não estejam cotadas, 

mas mesmo que tal sucedesse, pelas plantas do rez do chão e andar nobre, era fácil verificar essas 

espessuras, que são de 0,65m e 0,60 m. 

 Com relação aos alicerces das fundações, não foram indicados porque elas são as que já existem, de 

um metro de altura por 0,90m de espessura, o que tem resistência bastante para suportar as modificações que 

se pretende executar, sendo o seu assento em areia, que é uma boa base de estabilidade e apenas estas 

fundações serão alteradas no corte do ângulo agudo que ficará em oitavo e terão de fundação ou alicerce 

1,50m de altura por 0,90m de espessura em bom propianho em que será tambem construído o oitavo até ao 

1º andar. 

 Com referência á fossa, por lapso não se indicou o logar onde deveria ficar, mas se tal sucedeu foi 

ainda pelo facto dessa fossa já existir na parte do rez do chão do edifício cuja frente não é alterada e se no 

projecto se apresenta o desenho duma fossa, é pelo motivo da actual precisar ser urgentemente modificada 

ou substituída por não satisfazer aos preceitos que a hygiene modernamente aconselha e muito 

principalmente porque, tal como está, não pode continuar em virtude de pela ruptura de um cano estar a 

inquinar um pôço de água potável que existe no mesmo prédio, sendo portanto urgente e inadiável a sua 

modificação por uma fossa ceptica que ficara no mesmo logar em que se encontra a actual, e é na parte do 

rez do chão da rua 19, cuja frente não é alterada. 

 Creio, Exmª. Snr., ter dado as suficientes informações e aclarações ao projecto por mim elaborado, 

para que de futuro não possa haver sobre ele mais reparos ou equívocos que obstem á concessão da licença 

ao proprietario para iniciar as obras que, se melhoram o prédio debaixo de todos os pontos de vista, tambem 

e muito consideravelmente, melhoram a estética do local e emblezarão a entrada duma das principais ruas da 

vila. 

 Nestes termos e nos mais de direito p.e seja concedida a respectiva licença, visto que na qualidade de 

auctor do projecto, aqui deixo explicados e bem esclarecidos os inconvenientes notados. 

 

Espinho 15 de Novembro de 1922 

 

José Victorino Damazio” 
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1930 – Aditamento 

Fonte: AME. Processos de obras particulares: 1930, Doc. 86. [Disponível no Arquivo Municipal de Espinho, 

Espinho, Portugal] 

Assunto: acrescento 

Autor do projeto: Jaime Inácio dos Santos, arquiteto 

Responsável: - 

 

Observações: demolido 

-  
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1941 – Elias Pereira Tavares – Ruas 19 e 62 

Fonte: AME. Processos de obras particulares: 1941, Doc. Elias Pereira Tavares. [Disponível no Arquivo 

Municipal de Espinho, Espinho, Portugal] 

Assunto: construir uma cocheira 

Autor do projeto: Inácio de Sá, mestre-de-obras 

Responsável: Inácio de Sá, mestre-de-obras 

 

Observações:  

 

 “Memória Descritiva 

 

[…] Na sala do café existem duas escadas encobertas por biombos com vidros de côr, que ligam á cova 

funda, fazendo desaparecer estas duas escadas; a retrete e a cosinha existentes debaixo da escada do andar 

para a rua 62 tambem desaparecem, desaparecendo tambem a escada do andar com entrada pela rua 19. 

 Em substituição destas serão construídas de novo, conforme indicam os desenhos a carmim, a escada 

de entrada da rua 19 dando logar a uma entrada desta rua para o café e cova funda, e cosinha, fazendo-se 

seguir a cosinha onde já existe a chaminé duma cosinha antiga, que agora se utilisará para o fugão a instalar, 

tendo esta cosinha luz pela porta e janela, havendo alem disso uma chaminé ventiladora do ambiente da 

cosinha, abrindo-se uma porta de ligação do café para esta passagem e na direcção da cosinha um vão para 

instalar uma máquina do café e uma vitrine-armario, circundada por um balcão para o expediente. 

 Como desaparecem a retrete e cosinha existentes debaixo da escada do andar será esta parte soalhada 

ao nivel da parte mais alta e a nova retrete a construir fica tambem debaixo da escada, mas desce-se quatro 

degraus, da nova escada a construir para a cova funda, faremos ali um patamar, para dár entrada ao mictório 

e retrete, seguindo a escada até baixo, para segunda ligação da cova funda. Com estas transformações vamos 

ampliar a sala do café, embelezandua um pouco, com lambris em contra-placado, ficando a descoberto as 

paredes do fundo que servirão para decorações, ventilando um pouco mais o ambiente das duas partes.[…]” 



441 
 

 

 

 



442 
 

Fotografias 
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E068 - 1922 – Francisco Ferreira Pedro – Rua 18 

Fonte: AME. Processos de obras particulares: 1922, Doc. 34. [Disponível no Arquivo Municipal de Espinho, 

Espinho, Portugal] 

Assunto: construir edifício 

Autor do projeto: - 

Responsável: - 

 

Observações: António Ferreira Pedro mandou edificar um edifício semelhante no lote contíguo em 1924 

(AME. Processos de obras particulares: 1922, Doc. 20. [Disponível no Arquivo Municipal de Espinho, 

Espinho, Portugal]) 
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Fotografias 
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E069 - 1922 – José de Jesus Alves – Ruas 9 e 66 

Fonte: AME. Processos de obras particulares: 1922, Doc. 63. [Disponível no Arquivo Municipal de Espinho, 

Espinho, Portugal] 

Assunto: acrescento de um andar 

Autor do projeto: Manoel Francisco Pereira, construtor civil diplomado 

Responsável: - 

 

Observações:  
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E070 - 1922 – José dos Santos Clemente – Rua 18 

Fonte: AME. Processos de obras particulares: 1922, Doc. 71. [Disponível no Arquivo Municipal de Espinho, 

Espinho, Portugal] 

Assunto: aumentar casa térrea 

Autor do projeto: - 

Responsável: - 

 

Observações: 
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E071 - 1923 – Manoel Pinto de Souza – Rua 18 

Fonte: AME. Processos de obras particulares: 1923, Doc. 1. [Disponível no Arquivo Municipal de Espinho, 

Espinho, Portugal] 

Assunto: construir uma garage 

Autor do projeto: - 

Responsável: António Domingues Pereira 

 

Observações: 
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E072 - 1923 – Domingos José Dias – Avenida 8 

Fonte: AME. Processos de obras particulares: 1923, Doc. 19. [Disponível no Arquivo Municipal de Espinho, 

Espinho, Portugal] 

Assunto: reconstruir uma casa 

Autor do projeto: Manoel Francisco Pereira, construtor civil diplomado 

Responsável: - 

 

Observações:  
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Fotografias 
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E073 - 1923 – António Gonçalves Rodrigues – Ruas 14 e 35 

Fonte: AME. Processos de obras particulares: 1923, Doc. 20. [Disponível no Arquivo Municipal de Espinho, 

Espinho, Portugal] 

Assunto: construir edifício 

Autor do projeto: - 

Responsável: - 

 

Observações: 
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E074 - 1923 – Arnaldo Alves d’Oliveira – Rua 7 

Fonte: AME. Processos de obras particulares: 1923, Doc. 10. [Disponível no Arquivo Municipal de Espinho, 

Espinho, Portugal] 

Assunto: construir edifício 

Autor do projeto: - 

Responsável: - 

 

Observações: 
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Fotografias 
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E075 - 1923 – Maria Cristina Beleza Moreira de Sá – Rua 11 

Fonte: AME. Processos de obras particulares: 1923, Doc. 23. [Disponível no Arquivo Municipal de Espinho, 

Espinho, Portugal] 

Assunto: acrescentar marquize 

Autor do projeto: Manoel Francisco Pereira, construtor civil diplomado 

Responsável: - 

 

Observações: 
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Fotografias 
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E076 - 1923 – Alexandre Alves da Rocha – Ruas 4 e 39 

Fonte: AME. Processos de obras particulares: 1923, Doc. 3. [Disponível no Arquivo Municipal de Espinho, 

Espinho, Portugal] 

Assunto: reformar o prédio 

Autor do projeto: “Gabinete de Desenho de Augusto Coelho Pereira d’Araujo, Pratico de Engenharia”, 

[Matosinhos] 

Responsável: - 

 

Observações: o proprietário tinha “residência em Matosinhos” 

 

“Memória Descritiva 

A planta a que se refere esta Memoria Descriptiva, consta da reforma de um predio de primeiro andar 

situado na esquina das ruas 4 e 39 da vila de Espinho. 

O predio já contem as divisões de que consta na planta, nada tendo de descriptivo para a construção, a qual 

apenas se pretende reformar, embelezando as fachadas, e sofrendo uma reforma completa a parte posterior, 

voltada ao sul. 

A escadaria de madeira que actualmente existe será substituída por pedra ou de cimento armado, elevando-

se no patamar, junto do portão, um mirante de ferro ou madeira, o que torna elegante a entrada. 

Na reforma que se pretende, aplicar-se-ha bons materiaes, a fim de garantir a solidez da obra. 

[…]”  
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E077 - 1923 – Joaquim Domingos Gomes – Rua 26 

Fonte: AME. Processos de obras particulares: 1923, Doc. 6. [Disponível no Arquivo Municipal de Espinho, 

Espinho, Portugal] 

Assunto: construir edifício 

Autor do projeto: - 

Responsável: - 

 

Observações: 
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E078 - 1923 – José Jorge de Figueiredo – Rua 4 

Fonte: AME. Processos de obras particulares: 1923, Doc. 11. [Disponível no Arquivo Municipal de Espinho, 

Espinho, Portugal] 

Assunto: reconstruir prédio onde está a Padaria Progresso  

Autor do projeto: - 

Responsável: - 

 

Observações: 
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E079 - 1923 – Manoel Roça Oliveira – Rua 4 

Fonte: AME. Processos de obras particulares: 1923, Doc. 28. [Disponível no Arquivo Municipal de Espinho, 

Espinho, Portugal] 

Assunto: transformação de prédio 

Autor do projeto: - 

Responsável: - 

 

Observações: 
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E080 - 1924 – João Serra – Rua 66 (Lugar do Rio Largo) 

Fonte: AME. Processos de obras particulares: 1924, Doc. 48. [Disponível no Arquivo Municipal de Espinho, 

Espinho, Portugal] 

Assunto: reconstruir casa em ruínas  

Autor do projeto: José Victorino Damásio, engenheiro auxiliar de 1ª classe 

Responsável: - 

 

Observações: o proprietário era residente no Porto (Freguesia de Campanhã) 
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E081 - 1924 – Augusto Sá e Silva – Rua 8 

Fonte: AME. Processos de obras particulares: 1924, Doc. 24. [Disponível no Arquivo Municipal de Espinho, 

Espinho, Portugal] 

Assunto: construir edifício 

Autor do projeto: José Gomes da Silva Mateiro, construtor civil diplomado 

Responsável: - 

 

Observações: 
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E082 - 1924 – José Pinto d’Almeida – Rua 18 

Fonte: AME. Processos de obras particulares: 1924, Doc. 65. [Disponível no Arquivo Municipal de Espinho, 

Espinho, Portugal] 

Assunto: construir edifício 

Autor do projeto: - 

Responsável: - 

 

Observações: 
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Fotografias 
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E083 - 1925 - Hotel Moderno– Rua 21 

Fonte: AME. Processos de obras particulares: 1925, Doc. 11. [Disponível no Arquivo Municipal de Espinho, 

Espinho, Portugal] 

Assunto: construção do Hotel Moderno 

Autor do projeto: - 

Responsável: - 

 

Observações: o requerente era Crisóstomo Dias Pinto 

 

“Memória descritiva 

O projecto que tenho a honra de apresentar á aprovação da Exma Camara destina-se á reforma e aumento do 

hotel particular, que passará a denominar-se “hotel moderno”, instalado no quarteirão das ruas 21, 6 e 4, cuja 

fachada principal voltada á rua 21 ocupa todo o quarteirão do qual é proprietário Crisostomo Dias Pinto. 

A parte existente do hotel encontra-se bastante velha e sem as comodidades precisas, que a higiene 

atualmente requer, pretendendo o seu proprietário reforma-lo nas coberturas, fachadas, quartos interiores e 

craindo-lhes quartos de banho e retretes higiénicos, aumentado progressivamente ate completar o que vai 

indicado no projecto. 

Compõe-se este predio de rez do chado e 1º andar, instalando-se de novo uma escada central, sala de jantar e 

visitas no rez-do-chão e o restante deste pavimento destina-se a cosinha e anexos, quartos de dormir, banhos 

e retretes. Nos pavimentos do andar também são instalados de novo quartos de banho retretes e o restante 

quartos de dormir 

Todos os aposentos habitáveis serão eluminados por luz directa, pelas fachadas exteriores e interiores, 

ficando os corredores ao centro. 

As fachadas da parte existente são revestidas em todos os seus paramentos a argamassa de cimento e areia, 

levantando-se as coberturas para fazer de novo, cobrindo-se a telha de tipo marselhês. A fachada da rua 21 é 

demulida para adaptar os seus portaes conforme indica o projecto, revestindo-se a argamassa de cimento e 

os da rua 4 serão conservados. 

Sobre a entrada principal e na fachada exterior, será adaptada uma marquize de ferro para envidraçar, 

levando uma platibanda no corpo central, que sairá fóra das outras fachadas 0,40m, para dar mais realce á 

fachada, não devendo haver inconveniente pela grande largura que a rua tem e a exemplo do que se faz nas 

cidades principaes. 

Os alicerces da parte a construir são feitos a alvenaria argamassada e as paredes em elevação são construída 

tijolo. Todos os pavimentos interiores são soalhados e as divisões feitas a tabique e tijolo. Os madeiramentos 

são de madeiras de pinho nacional, castanho e madeiras brasileiras, tendo as dimensões e secções 
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apropriadas para resistir ao esforço a que forem aplicadas. Os telhados da construção nova também são 

cobertos a telha de tipo marselhês levando beirães salientes 0,40 m fora das fachadas. 

A chaminé da cosinha é feita encostada á parede exterior do pateo, construindo-se também um deposito para 

agua, em cimento, servindo para abastecer todo o hotel e para aplicar no caso de incendio. 

Será estabelecida uma rede de canalização em ferro galvanizado de forma a levar agua a todos os quartos, 

banhos e retretes, estabelecendo também uma rede de tubos para descargas das aguas de retretes, quartos e 

banhos, indo desaguar na fossa moura. Em todos os tubos de descarga são adaptados sifões metálicos, os 

canos das retretes são de grés, desde as bacias ate a fossa, estabelecendo tubos ventiladores que forem 

precisos para os telhados havendo em vista na parte sanitária o regulamento de Salubridade, bem assim 

como o seu todo de hotel. 

Todas as obras serão construídas de harmonia com o presente projecto. 

Atendendo tanto quanto possível a boa construção e solidez. 

 

Espinho 20 de Fevereiro de 1925 – Inácio de Sá” 
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E084 - 1925 – Jacinto Ferreira da Cunha – Ruas 12 e 27 

Fonte: AME. Processos de obras particulares: 1925, Doc. 40. [Disponível no Arquivo Municipal de Espinho, 

Espinho, Portugal] 

Assunto: construir edifício 

Autor do projeto: - 

Responsável: - 

 

Observações: 



491 
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E085 - 1925 - José Francisco da Silva Júnior – Rua 11 

Fonte: AME. Processos de obras particulares: 1925, Doc. 52. [Disponível no Arquivo Municipal de Espinho, 

Espinho, Portugal] 

Assunto: construir de dois prédios 

Autor do projeto: - 

Responsável: - 

 

Observações: 

 

Memória Descritiva 

“Os prédios que Ex.mo Snr. José Francisco da Silva Júnior pretende construir na Rua 11 desta Vila destinão-

se a habitação e compõem-se de dois pavimentos. 

Os alicerces serão construídos em alvenaria bem argamassada com cal com a espessura de 0,80m e em 

terreno reconhecido como firme. 

As paredes serão em alvenaria egualmente bem argamassada com as espessuras de 0,40m e 0,50m. 

Todas as saliências das fachadas principais latirais e posteriores, tais como, hombreiras, padieiras, peitoris, 

pilastras, colunas, etc., serão em pedra tosca para revistar a argamassa de cimento e areia. 

A entrada principal dos prédios será por uma escada construída em cantaria lavrada. As janelas do 1º e 2º 

pavimentos das fachadas principais e laterais interiores serão de peitoris de ferro forjado como indica o 

projecto junto. 

No 2º pavimento das fachadas posteriores haverá uma varanda envidraçada. 

A armação do telhado bem como o travejamento serão de pinho nacional e assim todas as madeiras a 

empregar interiormente, excepto, as esquadrias exteriores que serão de castanho.  

O telhado será coberto a telha tipo de marselha levando todas as vedações que é de uso. 

As caleiras e condutores serão de chapa de ferro zincado nº 24. 

As retretes levarão bacias de sifão, assim como será bem sifonada a canalização dos banheiros, e 

autoclismos construindo-se segundo os preceitos de salubridade. 

A fossa será impermeável. 

As chaminés das cozinhas serão de tijolos bem como os respectivos sacos. 

Os pavimentos das cozinhas, retretes e banheiros serão de ladrilho mosaico. 

A fachada lateral E.F. é perfeitamente egual à fachada G.H. assim como a K.L. é egual á M.N.. 

Estas obras serão construídas de harmonia com as disposições em vigor e bem assim com o estatuído nos 

regulamentos de salubridade e higiene. 

 

Espinho 24 de Junho de 1925 
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O Requerente. José Francisco da Silva Júnior” 
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Fotografias 
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E086 - 1926 – Manoel Augusto de Sá Azeredo – Rua 18 

Fonte: AME. Processos de obras particulares: 1926, Doc. 23. [Disponível no Arquivo Municipal de Espinho, 

Espinho, Portugal] 

Assunto: acrescentos 

Autor do projeto: - 

Responsável: - 

 

Observações: 
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E087 - 1927 – José Pereira Pinto – Ruas 18 e 5 

Fonte: AME. Processos de obras particulares: 1927, Doc. 17. [Disponível no Arquivo Municipal de Espinho, 

Espinho, Portugal] 

Assunto: construir de edifício 

Autor do projeto: Inácio de Sá, mestre-de-obras 

Responsável: - 

 

Observações: 
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E088 - 1927 – Joaquim Cardozo de Sá – Rua 16 

Fonte: AME. Processos de obras particulares: 1927, Doc. 23. [Disponível no Arquivo Municipal de Espinho, 

Espinho, Portugal] 

Assunto: construir de edifício 

Autor do projeto: Inácio de Sá, mestre-de-obras 

Responsável: - 

 

Observações: 
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Fotografias 
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E089 - 1927 – Mariano C. de Oliveira Peixoto – Rua 16 

Fonte: AME. Processos de obras particulares: 1927, Doc. 64. [Disponível no Arquivo Municipal de Espinho, 

Espinho, Portugal] 

Assunto: alteração de edifício 

Autor do projeto: Joaquim Domingues d’Oliveira e Silva, desenhador industrial 

Responsável: - 

 

Observações: 
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1927 – Alteração da cobertura 

Fonte: AME. Processos de obras particulares: 1927, Doc. 149. [Disponível no Arquivo Municipal de 

Espinho, Espinho, Portugal] 

Assunto: construir de dois prédios 

Autor do projeto: Joaquim Domingues d’Oliveira e Silva 

Responsável: - 

 

Observações: 
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 “Como porém no decorrer da obra se haja reconhecido que seria de mais realce para o local (que merece ser 

aformoseado) a substituição da referida simples e banal agua-furtada por um andar a toda a largura do prédio 

que ficaria assim com um aspecto incomparavelmente mais agradável e de harmonia com a importância 

daquela rua […] dado o carinho que seguramente lhe merece o aformoseamento do Concelho” 

 

Fotografias 

 

Em 1972 

Fonte: BME 
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E090 - 1927 - Henrique Ferreira Pinto Basto – Rua 20 

Fonte: AME. Processos de obras particulares: 1927, Doc. 108. [Disponível no Arquivo Municipal de 

Espinho, Espinho, Portugal] 

Assunto: Construção de habitação  

Autor do projeto: Engenheiro Civil da U.P. não identificado 

Responsável: António Domingues Pereira 

 

Observações:  

 

“Memória Descriptiva e Justificativa 

 

SITUAÇÃO: 

A casa de habitação a que se refere o presente projecto deve ser construída no terreno, situado na 

Villa de Espinho, com frentes para as Ruas nos. 20 e 25, propriedade do Exm.º Snr. Henrique Ferreira Pinto 

Basto que tem as seguintes confrontações: 

 NORTE – com o terreno de Abel Gomes 

 NASCENTE – com a Rua nº.20 

 SUL – com a Rua nº.25 

 POENTE – com o terreno de Manuel Rodrigues Pereira 

O terreno a que se destina esta construção tem um declive acentuado na direcção nascente – poente; 

 

DESCRIPÇÃO DO EDIFICIO: 

 O edifício projectado tem dois pavimentos: um térreo e o outro sobradado, sendo este destinado 

propriamente a habitação do proprietario e aquele a quartos de criadas e arrumações. 

 O pavimento térreo fica ao nivel medio do terreno, aproveitando-se o desnível do lado poente para 

caixa de ar, permitindo sobradar, caso o proprietario deseje, os aposentos situados nesse lado do pavimento 

Apenas se estabelecem no projecto as divisões correspondentes aos lados norte e poente do edifício, ficando 

a parte restante dividida pelas paredes mestras, deixando amplas abreturas de comunicação nas divisões do 

lado nascente. 

 O andar principal fica dois metros acima do nivel superior do terreno que é o da rua nº.20, fazendo 

sobresair o alçado da fachada nascente e permitindo um asesso comodo por meio de dois pequenos lanços de 

escada. 

 Neste pavimento encontram-se todas as dependências principaes destinadas à vida da Familia. Todas 

elas, como se vê no projecto teem arias e cubagens superiores às pescriptas pelo regulamento de salubridade, 
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recebendo luz directa, exceptuando apenas uma que, pela sua situação e interdependência, só pode ser 

destinada a copa. 

 A altura das diferentes casas é de 3,60 m, elevando-se a 3,80m na casa de jantar cujo tecto é 

projectado em madeira. 

 No pavimento térreo a altura é de 3,00 m.  

 O quarto mais pequeno tem a área de 8,64m2 e a cubagem de 31,10m3, estes mínimos são superiores 

aos prescriptos pelo nosso regulamento. 

 As escadas interiores são estabelecidas com degraus de 0,17m d’altura por 0,30m de largura, 

dimensões estas que oferecem maior comodidade. 

 Tem acesso directo para o exterior por meio de escadas dos lados nascente, norte e sul. Para atingir 

do lado nascente (Rua nº.20) o desnível de 2 metros, será estabelecido no terreno fronteiro um socalco da 

altura de 1 metro. Do lado sul a escada exterior dá acesso a um amplo terraço. 

 

CONSTRUÇÃO: 

 As paredes serão construídas em alvenaria schisto da região, tendo a espessura de 0,50m nas paredes 

exteriores e 0,30m nas interiores. As paredes divisórias serão construídas em tijolo. 

 Nas portas e janelas empregar-se-ha cantaria de granito e as ornamentações arquitetónicas serão 

feitas em cimento. 

 Os alicerces na parte poente serão assentes numa camada de areia, destinada a melhor distribuição 

das pressões, atendendo à existência de uma camada de sub-solo que tem uma resistência inferior. 

 A parede do lado nascente que constitue muro de suporte, será de alvenaria hidráulica. 

 

INSTALAÇÕES SANITARIAS: 

 Atendendo a que ainda não existe na Vila de Espinho um sistema de esgotos, será estabelecida uma 

fossa fixa de 1,60 X 2,00 X 2,00 com uma boca de acesso quadrada de 0,60 de lado. A fossa construída em 

alvenaria hidráulica com paredes de espessura de 0,30m será revestida interiormente duma camada de 

cimento convenientemente impermeabilizada. A parte superior da fossa será constituída por uma placa de 

beton, calculada de forma a resistir a carga de 0,50m de terras e uma sobrecarga de 100 Kg.por m2. 

 As canalizações dos W.C. serão dotadas de sifões ligados a um tubo de ventilação conforme se indica 

no corte respectivo e preceitua o regulamento de salubridade. 

 

Julho de 1927 

 

[Assinatura irreconhecível] Eng Civil (U.P)” 
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1927 - Henrique Ferreira Pinto Basto – Rua 25 

Fonte: AME. Processos de obras particulares: 1927, Doc. 31. [Disponível no Arquivo Municipal de Espinho, 

Espinho, Portugal] 

Assunto: construir de uma garage 

Autor do projeto: Jaime Inácio dos Santos, arquiteto 

Responsável: - 

 

Observações: 
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1927 - Henrique Ferreira Pinto Basto – Rua 25 

Fonte: AME. Processos de obras particulares: 1927, Doc. 107. [Disponível no Arquivo Municipal de 

Espinho, Espinho, Portugal] 

Assunto: alteração da fachada da garage 
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Autor do projeto: - 

Responsável: António Domingues Pereira 

 

Observações: 
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Fotografias 
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533 
 

E091 - 1927 – Ernesto Marques Carrão – Ruas 14 e 27 

Fonte: AME. Processos de obras particulares: 1927, Doc. 166a. [Disponível no Arquivo Municipal de 

Espinho, Espinho, Portugal] 

Assunto: construir duas casas juntas e eguaes 

Autor do projeto: Francisco da Silva Rocha 

Responsável: - 

 

Observações: “Conforme se vê nos desenhos as casas são distribuida de forma a poder ser utilizadas por 

uma família em cada pavimento cada uma com sua entrada própria, ficando todos os aposentos muito bem 

eluminados pelas suas quatro fachadas que cada casa tem. 

A sua construção será feita com solidez e perfeição, construindo-se as suas paredes exteriores em alvenarias 

as divisórias em tabiques de tijolo, madeiramentos em pinho nacional e madeiras estrangeiras, cobrindo-se a 

telha de meias canas” 
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1927 – Aditamento 

Fonte: AME. Processos de obras particulares: 1927, Doc. 168a. [Disponível no Arquivo Municipal de 

Espinho, Espinho, Portugal] 

Assunto: “aumento do comprimento das casas de forma a darem todos os aposentos maior capacidade do 

que a indicada no projecto primitivo”  

Autor do projeto: Inácio de Sá, mestre-de-obras 

Responsável: - 

 

Observações: 
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Fotografias 
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E092 - 1928 – Manoel da Costa Brandão – Rua 20 

Fonte: AME. Processos de obras particulares: 1928, Doc. 114. [Disponível no Arquivo Municipal de 

Espinho, Espinho, Portugal] 

Assunto: construção de edifício 

Autor do projeto: Joaquim Domingues d’Oliveira e Silva, desenhador industrial 

Responsável: - 

 

Observações: 
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Fotografias 
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E093 - 1928 – Joaquim Alves Penna – quarteirão delimitado pelas ruas 19,15,26 e 28 

Fonte: AME. Processos de obras particulares: 1928, Doc. 187; 1929, Doc 3 (vedação). [Disponível no 

Arquivo Municipal de Espinho, Espinho, Portugal] 

Assunto: construir edifício 

Autor do projeto: José Pereira da Silva, desenhador 

Responsável: Joaquim d’Oliveira Duarte (?), mestre-de-obras 

 

Observações: 
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Fotografias 
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Fonte: GAIO, Carlos Morais – A Génese de Espinho. Histórias e Postais. Porto: Campos das Letras, 1999. 
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E094 - 1928 – Alberto Brandão Barbosa – Rua 18 

Fonte: AME. Processos de obras particulares: 1928, Doc. 124. [Disponível no Arquivo Municipal de 

Espinho, Espinho, Portugal] 

Assunto: construir uma “casa á Portugueza” 

Autor do projeto: Ernesto Celestino Leal, Desenhador do Q.T.O.P. Porto  

Responsável: - 

 

Observações: 

 



566 
 



567 
 



568 
 



569 
 

  

 



570 
 

Fotografias 
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E095 - 1929 – Fernando de Miranda Gomes – Rua 20 

Fonte: AME. Processos de obras particulares: 1929, Doc. 20. [Disponível no Arquivo Municipal de Espinho, 

Espinho, Portugal] 

Assunto: construir uma garage 

Autor do projeto: - 

Responsável: - 

 

Observações: a cobertura é em chapa zincada
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E096 - 1929 – Arnaldo Alves de Oliveira – Rua 19 

Fonte: AME. Processos de obras particulares: 1929, Doc. 50. [Disponível no Arquivo Municipal de Espinho, 

Espinho, Portugal] 

Assunto: substituir duas portas por uma entrada e montras  

Autor do projeto: Joaquim Domingues d’Oliveira e Silva, desenhador industrial 

Responsável: - 

 

Observações: 
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E097 - 1929 – Vicente Alves Dias – Rua 12 

Fonte: AME. Processos de obras particulares: 1929, Doc. 30. [Disponível no Arquivo Municipal de Espinho, 

Espinho, Portugal] 

Assunto: acrescentar varanda e mirante  

Autor do projeto: - 

Responsável: - 

 

Observações: 
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Fotografias 
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E098 - 1929 – Manoel Augusto de Moura Sêco – Rua 24 

Fonte: AME. Processos de obras particulares: 1929, Doc. 64. [Disponível no Arquivo Municipal de Espinho, 

Espinho, Portugal] 

Assunto: construção de edifício 

Autor do projeto: Joaquim Domingues d’Oliveira e Silva, desenhador industrial 

Responsável: - 

 

Observações: 
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Fotografias 
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E099 - 1929 – Manoel Monteiro dos Santos Passos – Rua 30 

Fonte: AME. Processos de obras particulares: 1929, Doc. 122. [Disponível no Arquivo Municipal de 

Espinho, Espinho, Portugal] 

Assunto: construção de edifício 

Autor do projeto: - 

Responsável: - 

 

Observações: 
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Fotografias 
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E100 - 1929 – Arlindo Soares Ferreira – Ruas 16 e 9 

Fonte: AME. Processos de obras particulares: 1929, Doc. 28. [Disponível no Arquivo Municipal de Espinho, 

Espinho, Portugal] 

Assunto: construção de edifício 

Autor do projeto: Joaquim Domingues d’Oliveira e Silva, desenhador industrial 

Responsável: - 

 

Observações: 
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E101 - 1929 – Emília Gomes da Silva – Rua 30 

Fonte: AME. Processos de obras particulares: 1929, Doc. 71. [Disponível no Arquivo Municipal de Espinho, 

Espinho, Portugal] 

Assunto: construção de edifício 

Autor do projeto: Joaquim Domingues d’Oliveira e Silva, desenhador industrial 

Responsável: - 

 

Observações: 
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E102 - 1929 – António Bernardes Alves – Rua 16 

Fonte: AME. Processos de obras particulares: 1929, Doc. 15. [Disponível no Arquivo Municipal de Espinho, 

Espinho, Portugal] 

Assunto: construção de edifício 

Autor do projeto: Joaquim Domingues d’Oliveira e Silva, desenhador industrial 

Responsável: - 

 

Observações: 
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E103 - 1929 – José Soares Gomes – Rua 16 

Fonte: AME. Processos de obras particulares: 1929, Doc. 12. [Disponível no Arquivo Municipal de Espinho, 

Espinho, Portugal] 

Assunto: construção de edifício 

Autor do projeto: Joaquim Domingues d’Oliveira e Silva, desenhador industrial 

Responsável: - 

 

Observações: 
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E104 - 1929 – Manoel Francisco Serralva – Rua 14 

Fonte: AME. Processos de obras particulares: 1929, Doc. 108. [Disponível no Arquivo Municipal de 

Espinho, Espinho, Portugal] 

Assunto: construir um rés-do-chão para forno e cozinha 

Autor do projeto: Evaristo de Moraes Ferreira, engenheiro auxiliar 

Responsável: - 

 

Observações:  
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E105 - 1929 – Associação de Socorros Mútuos e Fúnebre Familiar de Espinho – Rua 22 

Fonte: AME. Processos de obras particulares: 1929, Doc. 35. [Disponível no Arquivo Municipal de Espinho, 

Espinho, Portugal] 

Assunto: construção de edifício para sua sede 

Autor do projeto: José Pereira da Silva, desenhador 

Responsável: - 

 

Observações: no processo é referido que o edifício levou obras em 1955
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E106 - 1929 – António Miguel Taveira – Ruas 25 e 18 

Fonte: AME. Processos de obras particulares: 1929, Doc. 54. [Disponível no Arquivo Municipal de Espinho, 

Espinho, Portugal] 

Assunto: reconstruir uma varanda e retrete e modificar o muro de vedação e portão do prédio  

Autor do projeto: Joaquim Domingues d’Oliveira e Silva, desenhador industrial 

Responsável: -  

 

Observações: 
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E107 - 1929 – Maria Pinto Godinho – Rua 22 

Fonte: AME. Processos de obras particulares: 1929, Doc. 4. [Disponível no Arquivo Municipal de Espinho, 

Espinho, Portugal] 

Assunto: construção de edifício 

Autor do projeto: - 

Responsável: - 

 

Observações: ainda existe, com alterações 
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Fotografias 
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E108 - 1929 – Maximino Leites – Rua 62 

Fonte: AME. Processos de obras particulares: 1929, Doc. 113. [Disponível no Arquivo Municipal de 

Espinho, Espinho, Portugal] 

Assunto: construção de edifício 

Autor do projeto: José Pereira da Silva, desenhador 

Responsável: - 

 

Observações: 

 

 

 



617 
 

Fotografias 
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E109 - 1930 – Manuel Luiz Ferreira Tavares Pereira e Silva – Ruas 20 e 27 

Fonte: AME. Processos de obras particulares: 1930, Doc. 23. [Disponível no Arquivo Municipal de Espinho, 

Espinho, Portugal] 

Assunto: construção de prédio de habitação 

Autor do projeto: José Ferreira Peneda, arquiteto 

Responsável: - 

 

Observações:  
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Fotografias 

  

Imagem A – Fotografia de 1977 mostrando o edifício, em segundo plano, antes da igreja. 

Fonte: BME  
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E110 - 1930 – Faria & Irmão – Rua 16 

Fonte: AME. Processos de obras particulares: 1930, Doc. 96. [Disponível no Arquivo Municipal de Espinho, 

Espinho, Portugal] 

Assunto: construção de nova casa de forno no pátio e modificação dos compartimentos de trabalho 

Autor do projeto: Evaristo de Moraes Ferreira, engenheiro auxiliar 

Responsável: - 

 

Observações: 
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E111 - 1930 – José Dias Coelho – Ruas 26/31 

Fonte: AME. Processos de obras particulares: 1930, Doc. 139; 145; 146. [Disponível no Arquivo Municipal 

de Espinho, Espinho, Portugal] 

Assunto: construção de edifício 

Autor do projeto: Joaquim Domingues d’Oliveira e Silva, desenhador industrial 

Responsável: - 

 

Observações: 
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Fotografias 
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E112 - 1930 – Arnaldo Alves d’Oliveira – Ruas 23/18 

Fonte: AME. Processos de obras particulares: 1930, Doc. 62. [Disponível no Arquivo Municipal de Espinho, 

Espinho, Portugal] 

Assunto: construção de edifício 

Autor do projeto: - 

Responsável: - 

 

Observações: 
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Fotografias 
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E113 - 1930 – António José de Oliveira e Silva – Rua 24 

Fonte: AME. Processos de obras particulares: 1931, Doc. 101. [Disponível no Arquivo Municipal de 

Espinho, Espinho, Portugal] 

Assunto: construção de edifício 

Autor do projeto: - 

Responsável: - 

 

Observações: 
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E114 - 1930 – Albino Alves Estima – Ruas 30/27 

Fonte: AME. Processos de obras particulares: 1930, Doc. 103. [Disponível no Arquivo Municipal de 

Espinho, Espinho, Portugal] 

Assunto: construção de edifício 

Autor do projeto: Joaquim Domingues d’Oliveira e Silva, desenhador industrial 

Responsável: - 

 

Observações: 
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E115 - 1930 – Pedro da Silva Godinho – Ruas 22/39 

Fonte: AME. Processos de obras particulares: 1930, Doc. 51. [Disponível no Arquivo Municipal de Espinho, 

Espinho, Portugal] 

Assunto: construção de edifício 

Autor do projeto: - 

Responsável: - 

 

Observações: 
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E116 - 1930 – Fernando Ramos Pereira – Rua 21 

Fonte: AME. Processos de obras particulares: 1930, Doc. 16. [Disponível no Arquivo Municipal de Espinho, 

Espinho, Portugal] 

Assunto: construção de edifício 

Autor do projeto: Joaquim Domingues d’Oliveira e Silva, desenhador industrial 

Responsável: - 

 

Observações: 
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E117 - 1930 – José Alves Pereira da Silva – Rua 15 

Fonte: AME. Processos de obras particulares: 1930, Doc. 34. [Disponível no Arquivo Municipal de Espinho, 

Espinho, Portugal] 

Assunto: construção de edifício 

Autor do projeto: José Pereira da Silva, desenhador  

Responsável: - 

 

Observações: 
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1930 – construção de uma casa para torrefação de café no mesmo terreno 

Fonte: AME. Processos de obras particulares: 1931, Doc. 205. [Disponível no Arquivo Municipal de 

Espinho, Espinho, Portugal] 

Autor do projeto: José Pereira da Silva, desenhador 

Responsável: -   

 

Observações:  
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Fotografias 
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E118 - 1930 – Manoel Francisco da Silva – Ruas 12/35 

Fonte: AME. Processos de obras particulares: 1930, Doc. 88. [Disponível no Arquivo Municipal de Espinho, 

Espinho, Portugal] 

Assunto: construção de edifício 

Autor do projeto: Joaquim Domingues d’Oliveira e Silva, desenhador industrial 

Responsável: - 

 

Observações: 
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E119 - 1930 – Dias & Irmão – devanture – Rua 8 

 

Fonte: AME. Processos de obras particulares: 1930, Doc. 8. [Disponível no Arquivo Municipal de Espinho, 

Espinho, Portugal] 

Assunto: fazer obras no estabelecimento 

Autor do projeto: Inácio de Sá, mestre-de-obras 

Responsável: - 

 

Observações: 

 

“Memória descritiva 

 

O projecto que submeto á aprovação da Exma Camara destina-se a reforma interior e exterior do 

estabelecimento dos Snrs. Dias & Irmão, sito na Avenida 8 nº __  desta praia de Espinho, cuja reforma vai 

desenhada a carmim na parte a construir de novo e em preto a parte a conservar. 

Este estabelecimento bastante antigo, tendo passado por pequenas reformas, encontrando-se agora 

bastante deteriorado, pretendendo os seus proprietários moderniza-lo e reforma-lo e reforma-lo por 

completo. 

Para a frente do estabelecimento será construída uma devanteur  revestida exteriormente a 

argamassas de cimento e areia, suportando a parte superior da parede da frente da casa com vigas de ferro 

(cujo calculo de resistência segue adiante) ficando uma porta ao centro e uma monta de cada lado. As 

armações e balcão são novos, o pavimento é todo cimentado de novo levando mosaico na parte da merciaria 

e azulejos nas paredes ate a altura de 2,00 m acima do pavimento, na parte que não for preenchida pela 

armação; os tectos são estucados de novo e as paredes tambem são cheias e estucadas de novo, depois das 

argamassas existentes deitadas abaixo e as paredes limpas. 

Na fachada das traseiras serão abertas duas frestas largas, para melhor iluminação do armazem, 

desviando-se uma escada de pedra que há no pateo e construindo-se debaixo dela dois orinois, assentando 

uma bacia de retrete, cimentando as paredes e pavimento para se poder fazer fácil limpeza, canalizando para 

ali as aguas do poço para os orinois e autoclismo da retrete descarregando para a rua ou canalização publica. 

 

Cálculos de resistência 

 Para a construção da devanture teremos a suportar a parede que constitue o andar, da fachada da 

frente, cuja parede é de tijolo com 0,25m de espessura […] 

 

Espinho, Janeiro de 1930 – Inácio de Sá” 
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E120 - 1930 – Jorge Manuel Viana – Avenida 8 

Fonte: AME. Processos de obras particulares: 1930, Doc. 119. [Disponível no Arquivo Municipal de 

Espinho, Espinho, Portugal] 

Assunto: construção de varanda no prédio de Ricardo de Souza Neves  

Autor do projeto: Casa Constructora F. Moreira de Sá 

Responsável: - 

 

Observações:  
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E121 - 1930 - Victorino Gomes de Freitas – Rua 7 

Fonte: AME. Processos de obras particulares: 1930, Doc. 182. [Disponível no Arquivo Municipal de 

Espinho, Espinho, Portugal] 

Assunto: construção de casa  

Autor do projeto: José Pereira da Silva, desenhador 

Responsável: - 

 

Observações:  

 

 “Memória descritiva da construção que o Exmo. Snr. Victorino Gomes de Freitas pretende executar em 

Espinho – Rua 7. 

 

ALICERCES – Serão assentes em terreno reconhecidamente firme e construídos de alvenaria bem 

argamassada. 

 Afim de evitar a infiltração de humidades, os sobre-leitos dos alicerces serão afaltados. 

 

PAREDES – Serão construídas de alvenaria com a espessura de 0,50 e 0,45 respectivamente para o 1º e 2º 

pavimentos. 

 Todas as paredes serão exteriormente ceretizadas. 

 

MADEIRAMENTOS – Serão de pinho nacional com as secções usuais em trabalhos desta natureza. 

 Exceptuam-se as esquadrias exteriores que serão em castanho. 

 

COBERTURA – Será feita com telha tipo “Marselha” levando calões para receber as águas pluviais em 

chapa de ferro zincado, Nº 22, bem pintada. 

 Os tabiques da cozinha serão de tijolo bem como a chaminé e respectivo saco. 

 Os pavimentos da cozinha, quarto de banho e retrete levarão ladrilho mosaico levando as paredes 

uma faixa de azulejo de 1,30 de alto. 

 

FOSSA – Será construída de harmonia com o preceituado no Regulamento de Salubridade aprovado por 

decreto de 14 de Fevereiro de 1903, com os ângulos arredondados e o fundo côncavo, perfeita 

impermeabilidade, com fundações firmes e completo e total reboco de cimento. 

 Será enterrada e coberta com tampa dupla fechando-a hermeticamente. 

 Os dejectos e águas caseiras serão, depois de passarem pelos respectivos fiões, ligados a uma câmara 

de visita e dai à fossa em tubos de grés cerâmico de 0,125 de diâmetro. 
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 As retretes levarão o competente tubo de ventilação que subirá no telhado 1,00m acima do espigão. 

 A água de abastecimento será proveniente dum poço existente ao fundo do quintal e dai ligada a um 

depósito de louça com a capacidade de 500 litros que colocaremos sobre o estuque da cozinha, sendo deste 

tirados os ramais para a banca, retrete e quarto de banho. 

 Nesta obra serão observadas todas as disposições em vigor. 

 

José Pereira da Silva” 
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E122 - 1931 – Américo Ferreira do Couto – Rua 19 

Fonte: AME. Processos de obras particulares: 1931, Doc. 43. [Disponível no Arquivo Municipal de Espinho, 

Espinho, Portugal] 

Assunto: alteração de fachada  

Autor do projeto: Joaquim Domingues d’Oliveira e Silva, desenhador industrial 

Responsável: Manoel Ferreira Maia, mestre-de-obras 

Atualmente: o prédio foi demolido em 2012 

 

Observações: 
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Fotos: Manuel Cunha 
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E123 - 1931 – Francisco Lobo de Seabra – Rua 62 

Fonte: AME. Processos de obras particulares: 1931, Doc. 92. [Disponível no Arquivo Municipal de Espinho, 

Espinho, Portugal] 

Assunto: transformar edifício 

Autor do projeto: ? 

Responsável: Manoel Ferreira Maia, mestre-de-obras 

 

Observações: o proprietário é de Lisboa (Rua da Conceição, 2º esq.)  
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Fotografias 
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E124 - 1931 – Maria de Lourdes Guimarães Ramos – Ruas 33 e 20 

Fonte: AME. Processos de obras particulares: 1931, Doc. 100. [Disponível no Arquivo Municipal de 

Espinho, Espinho, Portugal] 

Assunto: construir um prédio de três habitações com armazém 

Autor do projeto: Evaristo de Moraes Ferreira, engenheiro auxiliar 

Responsável: -   

 

Observações:  
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Fotografias 
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E125 - 1931 – Alexandre de Castro Lima – Ruas 16 e 27 

Fonte: AME. Processos de obras particulares: 1931, Doc. 139. [Disponível no Arquivo Municipal de 

Espinho, Espinho, Portugal] 

Assunto: construção de uma casa “onde se encontram duas pequenas casas que são para demolir” 

Autor do projeto: Inácio de Sá, mestre-de-obras 

Responsável: -   

 

Observações: 

 

“Memória Descritiva 

[…] 

No rez do chão ficará um estabelecimento no angulo das ruas, seguindo-se uma habitação; no andar 

forma outra habitação com entrada pela rua 16 e pelo pateo da rua 27.  

É costume fazer-se nos ângulos um chanfro de 4,50m, porem n’este logar, e obedecendo a estilização 

modernista, conviria construir dois chanfros em logar de um – conforme os desenhos indicam – dando uma 

mais linda estetica e melhor disposição a casa. 

A construção será feita conforme os usos regulamentares, paredes em alvenaria argamassada, 

coberturas a telha de tipo marselhez, madeiramentos em pinho, eucalipto e castanho […] 

Os apainelamentos das fachadas exteriores serão revestidos a cimento em todas as suas saliências, 

estucando todas as paredes interior e exteriormente, tectos, pinturas a óleo de linhaça em todas as madeiras 

que é uso pintar […]” 
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E126 - 1931 – Joaquim Correia Marques Júnior – Ruas 16 e 23 

Fonte: AME. Processos de obras particulares: 1931, Doc. 204. [Disponível no Arquivo Municipal de 

Espinho, Espinho, Portugal] 

Assunto: construir garage 

Autor do projeto: Joaquim Domingues d’Oliveira e Silva 

Responsável: -   

 

Observações:  
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E127 - 1932 – Joaquim Cardoso Lucas – Ruas 20 e 25 

Fonte: AME. Processos de obras particulares: 1932, Doc. 63. [Disponível no Arquivo Municipal de Espinho, 

Espinho, Portugal] 

Assunto: construir casa de habitação  

Autor do projeto: Joaquim Domingues d’Oliveira e Silva, desenhador industrial 

Responsável: Joaquim Domingues d’Oliveira e Silva, desenhador industrial 

 

Observações:  

“Memória Descritiva 

Paredes e Alicerces: Serão feitos d’alvenaria ordinária, convenientemente argamassada tendo a profundidade 

e largura da sapata as dimensões precisas segundo a qualidade do terreno e peso da edificação. 

Madeiras: Serão em pinho nacional e castanho com as secções correspondentes ao seu fim. 

Pavimentos: Serão em tiras de pinho nacional sendo em placa de cimento o piso da cozinha e W.C. 

Telhado: Será em telha tipo marselha com os respectivos conductores e caleiras em chapa de ferro zincado. 

Chaminé: Será feita em cimento (conducta de tijolo) materiais incombustíveis e a sua parte mais elevada 

será superior ao ponto mais alto do mais elevado ponto do telhado. 

W.C.: Será dotado de aparelhos sanitários modernos como preceitua o regulamento de Salubridade e 

Higiene. 

Fossa: Será sistema Moura, cilíndrica, bem cimentada cujas dimensões serão calculadas segundo o número 

de pessoas que habitem o predio em referência” 
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E128 - 1932 – José Francisco Pereira – Ruas 15 e 22 

Fonte: AME. Processos de obras particulares: 1932, Doc. 8. [Disponível no Arquivo Municipal de Espinho, 

Espinho, Portugal] 

Assunto: construir edifício destinado a habitação e comércio 

Autor do projeto: Joaquim Domingues d’Oliveira e Silva, desenhador industrial 

Responsável: Joaquim Domingues d’Oliveira e Silva, desenhador industrial; Manoel Ferreira Maia, mestre-

de-obras (assina o selo das plantas e participará posteriormente na construção)   

 

Observações:  

“Memória Descritiva 

Alicerces: Serão construídos com alvenaria de pedra dura devidamente argamassada, sendo antes de assentar 

as paredes em elevação e 0,15 acima do nivel do solo levar uma camada de asfalto. 

Paredes: Serão também constituídas de alvenaria de pedra dura e boa argamassa […] 

Tabiques: Serão feitos de madeira de pinho nacional em taboas de 0,035 de expessura e fasquiados 

Madeiras: Serão em pinho nacional exceto os portais exteriores que serão em madeira de castanho […]. 

Padieiras: Serão em pedra desbartada ou vigas de cimento e ferro, conforme os vãos a vencer, havendo 

também uma viga de ferro I de 0,25 de altura que se apoiará sobre as paredes exteriores do edifício (sentido 

longitudinal) e sobre uma coluna de ferro fundido (ao centro) para o apoio do vigamento do andar. 

Pavimentos: Serão constituídas de taboas de pinho nacional excepto a cosinha, quarto de banho e retrete que 

sera em cimento. 

Telhado: Será em telha (tipo marselha) com beirados de madeira e respectivos conductores e caleiras em 

ferro zincado. 

Varandas: Serão em tijolo desde o solo ao tecto do andar cuja escada de acesso ao mesmo sera em cimento 

armado. 

[…] 

Acabementos: Todas as paredes e tabiques serão cheias, estucadas e caiadas exceto a fachada principal que 

sera feita a argamassa de cimento” 

 

 



727 
 



728 
 



729 
 



730 
 

 

 



731 
 

Fotografias 



732 
 



733 
 

 

  



734 
 

E129 - 1932 – José d’Almeida Júnior – Rua 26 

Fonte: AME. Processos de obras particulares: 1932, Doc. 35. [Disponível no Arquivo Municipal de Espinho, 

Espinho, Portugal] 

Assunto: construir “prédio de rendimento composto de armazém e duas habitações” 

Autor do projeto: Joaquim Domingues d’Oliveira e Silva, desenhador industrial 

Responsável: Joaquim Domingues d’Oliveira e Silva, desenhador industrial   

 

Observações:  

“Memória Descritiva 

[…] 

Alicerces: Serão construídos de alvenaria bem dura, convenientemente argamassada, cuja largura e 

profundidade da sapata dependerá da qualidade do terreno e peso do edifício. 

Paredes: Serão igualmente levantadas com pedra bem dura e argamassa bem doseada (alvenaria e perpianho) 

sendo as paredes finas levantadas em pano de tijolo […] 

Tabiques: Serão constituídos por taboas de pinho nacional, e fasquiados com a expessura de 0, 10 depois de 

argamassados 

Cobertura: sera constituída por telhas de tipo marselha, respetivos cumes e caleiras de metal e chapa zincada 

sendo em ferro e vidro a claraboia de ventilação e luz 

Madeiramento: Serão em pinho nacional e castanho […] 

Pavimentos: Serão igualmente em tiras de soalho de 0,12 de largura, macheado, (andar) sendo em cimento e 

mosaico os pisos das cosinhas e W.C. […]” 
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E130 - 1932 – Américo Ferreira do Couto – Rua 18 

Fonte: AME. Processos de obras particulares: 1932, Doc. 73. [Disponível no Arquivo Municipal de Espinho, 

Espinho, Portugal] 

Assunto: construir prédio de habitação 

Autor do projeto: Joaquim Coelho de Freitas, curso industrial 

Responsável: Joaquim Coelho de Freitas, curso industrial   

 

Observações:  

 

“Memória Descritiva 

 

[…] Toda a construção será elaborada conforme a indicação do projecto; as paredes exteriores serão em 

alvenaria de 0,50 de espessura, e no 2º pavimento de 0,45 as quais serão seresitadas e estucadas a cor; as 

divisões interiores serão em tabique, frasquiadas e estucadas. 

 O pavimento do Rez do chão será todo calcetado e acimentado, assim como os anexos. 

 O pavimento do 1º Andar será todo travejado e soalhado cujas portas inteirores, faixas, alisares, será 

tudo em madeira de pinho de boa qualidade. 

 No quarto de banho, e cosinha, levará mosaico e azulejo na altura de 1,50 

 A armação será toda em madeira de pinho, cuja cobertura será em telha Marselha, de 1ª qualidade. 

 Todos os caixilhos e portas exteriores serão em madeira Brasileira (Macacauba) ficando tudo na cor 

natural 

 Todos os tectos das dependências do 1º andar serão estucados levando alguns molduras em gêsso. 

 O pavimento da varanda exterior será em placa de cimento, assim como as escadas, colunas, portais, 

etc.” 
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E131 - 1932 – Reforma do Teatro Aliança – Ruas 19 e 16 

Fonte: AME. Processos de obras particulares: 1932, Doc. 48. [Disponível no Arquivo Municipal de Espinho, 

Espinho, Portugal] 

Assunto: Reforma de um teatro  

Autor do projeto: José Gomes da Silva Mateiro, construtor civil 

Responsável: -  

 

Observações: o requerente foi José Gomes da Silva Mateiro 

 

Memória Descritiva 

“A fachada da rua 19 será, conforme indica a planta, inteiramente modificada, embora se tenha em 

vista o aproveitamento dos materiaes existentes, levando uma pequena aplicação de beiral. A porta existente 

será mudada para o centro da fachada aproveitando-se o mesmo arco, mas dividido por padieira de cimento 

que terá a saliência necessária para se assemelhar a marquise. Será aproveitada a mesma porta de ferro e 

bandeira devidamente reparadas e embelesadas condignamente. Ladeando esta porta há DOIS rectangulos 

com fundo em azulejo  e, de noite, iluminados, servindo para o reclame diário, dando a ideia de postigos que 

pertencem ao tipo da fachada. Serão creadas verticalmente DUAS pilastras, um pouco salientes para dar ao 

conjunto a forma de pesado, que se elevam até a cimalha superior e desdobrando-se em moldura que, 

sobrepondo a porta sobre acima do beiral. Esta fachada terá cor homogenia, pertencendo no seu conjunto ao 

tipo portuguez modernizado., 

 A fachada sobre a rua 16, será, como aquela, tambem modificada, embora mais simples ficando com 

TREZ portas de saída da sala e mais UMA de saída do palco. Áquelas portas serão mudadas as padieiras 

para mais alto, levando uma padieira divisória á altura do soalho do corredor, ficando assim em cada uma, 

um grupo de duas portas que serve o corredor de cima e de baixo: entendido que a porta de cima só sera 

utilizada em caso de sinistro ou para ventilação durante o dia. As janelas da rua 16 servem os camarins do 

palco, sendo o sistema de abrir de giro na base e de fexo na parte superior para ventilação do camarim sem 

que o mesmo seja debassado das casas fronteiras ou da rua. Toda pintada da mesma cor e com portas e 

janelas novas. 

 A parede do lado do jardim será demolida em parte e feita de novo, elevando-se toda á altura da 

parede sobre a rua 16.  

 O deposito de agua ficará no mesmo apoio existente mas elevado 6,00 acima da cabine do operador, 

ficando instaladas sob o mesmo as retretes e orinoes para homens no pavimento inferior e as retretes para 

senhoras no pavimento dos camarotes. Ao lado destas retretes e com serventia por porta independente, será 

instalado o transformador de corrente. 

 Será substituída a cobertura existente, do corpo central, cuja armação de madeira será construída de 

forma a oferecer um melhor pé-direito na sala, e coberta de telha. 

 Do hall partirão as duas escadas que dão acesso aos camarotes e balcões, ao centro das quaes há a 

porta da plateia; no mesmo hall, que sustentará a dimensão existente, serão instaladas as bilheteiras, 
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conforme se vê na planta; ao lado esquerdo do mesmo hall e no compartimento existente será instalado o 

escritorio. 

 Os camarotes elevar-se-ão acima do nivel dos existentes, conforme indica a planta. 

 O balcão terá o mesmo nível dos camarotes mas em anfiteatro. 

 Ao lado dos camarotes direitos haverá UMA SALA formada pelo corredor dos mesmos camarotes; 

no pavimento inferior haverá a mesma SALA e sob aquela, onde será instalado o bufete e tendo 

comunicação entre as duas por uma escada. 

 A sala da plateia será formada e dividida dos corredores por uma parede de tijolo que vae da 

divisória do palco em toda a volta e que se eleva até a armação. 

 O soalho da sala da plateia será modificado para se obter uma inclinação mais eficiente; como 

colunas de suporte haverá apenas  as duas que se veem na planta sob o pavimento do balcão. Esta sala terá a 

dimensão da palnta, obtendo-se o que excede do existente no palco que será dividido por uma parede de 

tijolo elevando 1,00 acima do telhado e formando guarda-fogo. 

 A ventilação do teatro será feita pelo telhado e por meio de chaminés circulares invisíveis da sala. 

 Serão montadas as bocas-de-incendio indicadas na planta e alimentadas do mesmo deposito de água. 

 O palco é o mesmo existente cujos camarins serão construídos em tijolo e cobertos a cimento armado 

separados do palco por uma parede de tijolo com porta de ferro e que os torna independentes em caso de 

sinistro. Haverá no mesmo palco uma retrete, servida com agua do mesmo deposito e duas cabines ladeando 

a boca-de-cena; uma para o electricista e a outra para o bombeiro de serviço. 

 Na boca-de-cena levará o pano de ferro e o chuveiro, este funcionando da cabine do bombeiro, e que 

em caso de sinistro, protegem a sala. Como ventilação do palco haverá duas janelas do lado norte e duas do 

lado poente emais uma no telhado que tambem funciona como clara-boia. 

 A cabine do operador instalada sobre o corredor dos camarotes entre as escadas e frente ao palco, 

será construída no vão do telhado e a cimento armado, tendo uma janela que dá para o telhado do hall e a 

ventilação feita por chaminé circular para a cobertura. 

 Ao lado da mesma cabine será instalado o enrolamento dividido por porta de ferro e onde será 

instalado o inversor de corrente para ser manobrado pelo bombeiro de serviço. 

 

Espinho, 24 de Fevereiro de 1932 

 

José Gomes da Silva Mateiro 

Construtor Civil Diplomado” 

 

Parecer pedido ao Engenheiro João Chrysostomo Lopes sobre a “estética do edifício a reconstruir”:  
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“Sendo a estética uma ciência que trata do belo em geral, e do sentimento que em nós mesmos faz nascer, 

não é a opinião dum só que deve assentar principio. No caso presente em que já se esboçaram opiniões sobre 

a fachada estudada, vê-se que esta parece obdecer ao melhor aproveitamento do existente, e talvez ao facto 

do edifício ter que ser entregue em determinado prazo com as menores mutilações possíveis; neste sentido, o 

projectado realça sobre o que está, e melhora-o, mas, encarado o projecto em relação ao ponto em que vae 

ser construído, e que se destina realmente a um teatro, e, atendendo ainda a que a superfície de fachada que 

caberia modificar, é reduzida em relação à largura do edifício, e portanto acessível financeiramente a 

transformação, entendo que se melhoraria muito no sentido estético, em projectar-se frente mais linda, que 

destacasse e não desse ideia do antigo, e que chamasse portanto mais a atenção do visitante e do indígena. 

 

Espinho, 5 de Março de 1932 

O engenheiro 

João Chrysostomo Lopes” 

 

Parecer do Vereador Alfredo Martins Marques: 

“Considerando que o parecer da comissão nomeada em sessão de 27 de fevereiro do corrente ano é unanime 

em considerar o projecto da fachada como não satisfazendo por falta de condições estéticas dignas da terra, 

do local e do edifício a que se destina, proponho que a camara regeite o projecto a que este requerimento se 

refere e na parte que diz respeito à fachada principal. Espinho 19 de Março de 1932” 

 

1932 – Novo projeto– Ruas 19 e 16 

Fonte: AME. Processos de obras particulares: 1933, Doc. 42. [Disponível no Arquivo Municipal de Espinho, 

Espinho, Portugal] 

Assunto: Aprovação do projeto para a fachada da rua 19 e modificação do interior segundo um projeto 

anterior [inexistente]  

Autor do projeto: - 

Responsável: -  

 

Observações: “representa um melhoramento necessário a esta terra” 
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E132 - 1933– Alcino Lacerda – Rua 19 

Fonte: AME. Processos de obras particulares: 1933, Doc. 12. [Disponível no Arquivo Municipal de Espinho, 

Espinho, Portugal] 

Assunto: remodelação da “Empresa de Calçado Atlas”  

Autor do projeto: Inácio de Sá, mestre-de-obras 

Responsável:  - 

Atualmente: remodelado 

 

Observações: 
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Fotografias 

Fonte: BME  
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E133 - 1934 – Joaquim da Costa Reis – Rua 14 

Fonte: AME. Processos de obras particulares: 1934, Doc. 5. [Disponível no Arquivo Municipal de Espinho, 

Espinho, Portugal] 

Assunto: construir casa de habitação  

Autor do projeto: Joaquim Domingues d’Oliveira e Silva, desenhador industrial 

Responsável: Joaquim Domingues d’Oliveira e Silva, desenhador industrial   

 

Observações:  

“Memória Descritiva 

[…] 

Alicerces e paredes: Serão constituídos de alvenaria de pedra dura e argamassa hidraulica. 

Madeiramentos: Serão em pinho nacional e castanho […] 

Telhado: Será constituído por cobertura tipo marselha com canos, caleiras e conductores em chapa de ferro 

zincado.  

Pavimentos: Serão em tiras macheadas de madeira, sendo o piso da cozinha e Banheiro em betonilha e 

mosaico. 

[…]” 
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E134 - 1934 – Virgínio Augusto Pereira – Rua 23 

Fonte: AME. Processos de obras particulares: 1934, Doc. 59. [Disponível no Arquivo Municipal de Espinho, 

Espinho, Portugal] 

Assunto: construir uma casa de habitação  

Autor do projeto: Joaquim Domingues d’Oliveira e Silva, desenhador industrial 

Responsável: -  

 

Observações: 
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E135 - 1934 – Bartolomeu de Sá Couto – Rua 19 

Fonte: AME. Processos de obras particulares: 1934, Doc. 62. [Disponível no Arquivo Municipal de Espinho, 

Espinho, Portugal] 

Assunto: construir dois prédios  

Autor do projeto: Joaquim Domingues d’Oliveira e Silva, desenhador industrial 

Responsável: -   

 

Observações:  

 

“Memória Descritiva 

 

[…] Os alicerces, paredes e tabiques serão levantados em blocos de cimento. 

As madeiras serão em pinho nacional e castanho com as secções usuais em trabalhos deste género. 

A cobertura será composta de uma lage de cimento armado impermeabilizada. 

Todos os cómodos do andar serão soalhados, excepto o banheiro e cosinha que serão revestidos a mosaico. 

O rez-do-chão, onde projetamos a cosinha e sala de jantar, será destinado a arrumações e arrecadação;  

O seu piso será constituído por uma lage de beton impermeabel” 
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1935 – construção de garage e modificação das escadas 

Fonte: AME. Processos de obras particulares: 1934, Doc. 164. [Disponível no Arquivo Municipal de 

Espinho, Espinho, Portugal] 

Autor do projeto: Joaquim Domingues d’Oliveira e Silva 
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Responsável: -   

 

Observações:  

 

“Memoria Descritiva 

1º As fundações serão abertas e chias de pedra, assente com argamaça de cal saibro e areia […] 

2º As paredes serão construídas em blocos de sistema concreto. 

3º Sobre a porta levara uma viga armada com quatro ferros […] 

4º A cobertura será uma lage em cimento armado […]” 
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1940 – novo projeto 

Fonte: AME. Processos de obras particulares: 1940, Doc. Bartolomeu de Sá Couto. [Disponível no Arquivo 

Municipal de Espinho, Espinho, Portugal] 

Assunto: construir um prédio no ângulo das ruas 19/32  

Autor do projeto: Manoel Francisco Pereira, construtor civil (Joaquim Domingues d’Oliveira e Silva, 

desenhador industrial); João de Brito e Cunha, engenheiro civil (cálculos) 

Responsável: Manoel Francisco Pereira, construtor civil   

 

Observações: pela letra dos documentos os projetos serão de Joaquim Domingues d’Oliveira e Silva, tendo 

Manoel Francisco Pereira assinado por questões legais 

 

“Memória Descritiva 

 

[…] Os alicerces e paredes serão construídos de alvenaria de pedra dura argamassada. 

Os tabiques serão levantados a pano de tijolo assentes com argamassa de cimento e areia. 

Os madeiramentos serão em pinho nacional com as secções correspondentes aos esforços a que fiquem 

sujeitos. 

O telhado será tipo marselha com canos, caleiras e conductores em chapa zincada. 

Os pisos serão constituídos por tiras macheadas de pinho nacional; os pisos da cozinha, banheiro e hall serão 

revestidos com mosaicos. 

[…] 

O pavimento do banheiro e do terrasse serão construídos em placa de cimento armado” 

 

Parecer da Comissão de Estética: 

“O projecto não satisfaz sob o ponto de vista estético por falta de harmonia com determinados valores 

arquitectonicos. No que diz respeito á fachada principal a parte saliente que envolve os portais não tem 

ligação com o resto do mesmo.” 
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E136 - 1934 – José Ferreira Vizeu e António Carlos Cruz – Rua 14 

Fonte: AME. Processos de obras particulares: 1934, Doc. 74. [Disponível no Arquivo Municipal de Espinho, 

Espinho, Portugal] 

Assunto: construção de duas casas de habitação  

Autor do projeto: Joaquim Domingues d’Oliveira e Silva, desenhador industrial 

Responsável: -   

 

Observações: o processo contém referência a alterações a partir de 1981 

 

“Memória Descritiva 

 

[…] 

Os alicerces serão construídos de alvenaria de pedra dura e argamassa hidráulica e a sua expessura e 

profundidade será regulada pela qualidade e resistencia do solo onde se pretende construir. 

As paredes e tabiques serão levantados em panos de tijolo, argamassados, com as expessuras indicadas no 

projecto. 

Os madeiramentos serão em pinho nacional […] 

A cobertura será tipo marselha […]” 
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Fotografias 

 



769 
 



770 
 

 

  



771 
 

E137 - 1935 – Joaquina Pereira da Rocha – Ruas 31 e 20 

Fonte: AME. Processos de obras particulares: 1935, Doc. 22. [Disponível no Arquivo Municipal de Espinho, 

Espinho, Portugal] 

Assunto: mandar construir duas casas de habitação  

Autor do projeto: Joaquim Domingues d’Oliveira e Silva, desenhador industrial 

Responsável: -   

 

Observações: aprovado com retificações 
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773 
 

E138 - 1935 – José Rodrigues dos Santos Miguel – Avenida 8 

Fonte: AME. Processos de obras particulares: 1935, Doc. 49. [Disponível no Arquivo Municipal de Espinho, 

Espinho, Portugal] 

Assunto: construção de um prédio  

Autor do projeto: Manoel Francisco Pereira, mestre-de-obras 

Responsável: Manoel Francisco Pereira, mestre-de-obras   

 

Observações:  

 

“Memória Descritiva 

 

[…] 

Alicerces 

Serão acentes em terreno firme, e construídos de alvenaria tosca […] 

Paredes 

Serão construídas de alvenaria […] 

Portais e janelas 

Na Fachada Principal serão em cantaria labrada, sendo tudo o mais em tosco, para revestir a argamassa de 

cimento. 

Madeiramentos 

Serão em Pinho Nacional, e com as secções normais n’estes trabalhos. 

Esquadrias 

Serão em Pinho Nacional interior e exteriormente. 

Cobertura 

Será feita em telha tipo Marcelha […] 

Tabiques 

Serão fasquiados, cheios a cal e saibro e caiados a branco […]” 
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Fotografias 
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E139 - 1935 – Padre António Balona e Carmo – Ruas 18 e 11 

Fonte: AME. Processos de obras particulares: 1935, Doc. 50. [Disponível no Arquivo Municipal de Espinho, 

Espinho, Portugal] 

Assunto: construir um prédio que se destina a habitação  

Autor do projeto: José Pereira da Silva, desenhador 

Responsável: José Pereira da Silva, desenhador   

 

Observações:  

 

“Memória Descritiva 

 

[…]  

Alicerces: Serão assentes em terreno firme, sendo constituídos por uma sapata de alvenaria argamassada; a 

fim de evitar a infiltração de humidades, os sobre-leitos dos alicerces serão asfaltados. 

Paredes: As paredes em elevação serão construídas de alvenaria […] 

Madeiramentos: Todos os madeiramentos a aplicar nesta construção, em travejamentos, soalhos, cobertura, 

portas, janelas, etc., serão de pinho nacional […] exceptuam-se as esquadrias exteriores que serão de 

castanho. 

Fachadas: Todas as fachadas serão executadas com argamassa de cimento, sendo nelas praticados os 

rebaixes e saliências indicados no projecto. 

[…]” 
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Fotografias 
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E140 - 1935 – Américo da Rocha Melo – Ruas 18 e 7 

Fonte: AME. Processos de obras particulares: 1935, Doc. 62. [Disponível no Arquivo Municipal de Espinho, 

Espinho, Portugal] 

Assunto: transformar o prédio que possui  

Autor do projeto: Joaquim Domingues d’Oliveira e Silva, desenhador industrial 

Responsável: -   

 

Observações:  

 

“Memória Descritiva 

 

[…]  

Os alicerces a construir serão constituídos por alvenaria argamassada. 

As paredes serão construídas por alvenaria de pedra e tijolo 

Os madeiramentos serão em pinho nacional 

A cobertura será tipo marselha […] 

As escadas de serviço e patamar serão construídas em cimento armado […]” 
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E141 - 1935 – Cadinha & Couto – Ruas 18 e 25 

Fonte: AME. Processos de obras particulares: 1935, Doc. 99. [Disponível no Arquivo Municipal de Espinho, 

Espinho, Portugal] 

Assunto: prédio destinado a estabelecimento e habitação  

Autor do projeto: Joaquim Domingues d’Oliveira e Silva, desenhador industrial 

Responsável: José Ribeiro da Silva Júnior, engenheiro (cálculos de resistência)   

 

Observações: tendo-se optado por construir os pavimentos da cave em vigas e lage de cimento armado, 

foram requeridos cálculos à firma L.A.M.L. (Escritório de Arquitectura Moderna e Engenharia), do arquiteto 

Américo Alarcão e do engenheiro José Ribeiro Júnior 

 

“Memória Descritiva 

 

[...] Os alicerces serão construídos em beton e alvenaria de pedra dura e argamassa hidráulica. 

As paredes serão construídas em alvenaria de pedra dura argamassada, sendo as paredes finas construídas 

em pano de tijolo de 0,15 

Os madeiramentos dos pavimentos e armação serão em pinho nacional com as secções de uso e costume em 

trabalho desta natureza. 

Os pisos dos cómodos serão constituídos por tiras de soalho macheado em pinho nacional, sendo os pisos 

dos W.C. banheiros e cozinhas forrados a mosaicos e as suas paredes forradas com azulejos; Os pisos do 

[ilegível] e da parte do armazém serão revestidos a betonilha de cimento. 

Os tabiques serão levantados com madeira de pinho, sendo da mesma madeira construídas todas as portas 

interiores, janelas, etc. e as portas exteriores em madeira Brazileira. 

[…] 

A cobertura será tipo marselha com os respectivos algerozes, caleiras e condutores.” 
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1935 – ampliação do prédio em construção 

Fonte: AME. Processos de obras particulares: 1935, Doc. 127. [Disponível no Arquivo Municipal de 

Espinho, Espinho, Portugal] 

Autor do projeto: Joaquim Domingues d’Oliveira e Silva, desenhador industrial   

 

Observações:  
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E142 - 1935 – Manoel Francisco da Silva – Ruas 33 e 14 

Fonte: AME. Processos de obras particulares: 1935, Doc. 103. [Disponível no Arquivo Municipal de 

Espinho, Espinho, Portugal] 

Assunto: mandar construir um grupo de três casas  

Autor do projeto: Joaquim Domingues d’Oliveira e Silva, desenhador industrial 

Responsável: -   

 

Observações: levaria alterações na cobertura 

 

“Memória Descritiva 

[…] 

Os alicerces serão construídos em beton armado 

As paredes serão construídas em alvenaria aparelhada e pano de tijolo argamassadas [a lápis], Passaram a 

ser de blocos de cimento ao alto (perpianho) 

Os pavimentos serão constituídos por vigamentos em pinho nacional e bem assim a armação do telhado [a 

lápis] aprovado em vigamento de cimento armado 

O piso do rez do chão será calcetado e cimentado sendo os pisos dos W.C., Banheiros e cozinhas forrados a 

mosaicos e as suas paredes forradas a azulejos. 

[…] 

A cobertura será tipo marselha com as respetivas caleiras e condutores […]” 
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Fotografias 
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E143 - 1936 – Joaquim de Sá Couto – Ruas 8 

Fonte: AME. Processos de obras particulares: 1936, Doc. 40. [Disponível no Arquivo Municipal de Espinho, 

Espinho, Portugal] 

Assunto: transformar o edifício em doçaria  

Autor do projeto: Inácio de Sá, mestre-de-obras 

Responsável: Inácio de Sá, mestre-de-obras   

 

Observações:  

 

“Memória Descritiva 

 

[…] 

Esta loja que tem servido há muitos anos de casa de pasto e hospedagem vai sêr agora transformada em 

doçaria e sala de chá, embora um pouco modesta terá uma instalação digna do local em que se encontra com 

as obras que se pretendem fazer ali. Para dar uma certa grandesa ao estabelecimento teremos de construir a 

devanture que abrangerá toda a largura da fachada, colocando-se portanto vigas de ferro para suporte das 

paredes que lhe ficam superiores […] 

Conforme se vê nos desenhos esta devanture será revestida a mármore na parede exterior, aplicando-lhe nas 

montras cristais e ferro, grade de lagarto a fechar por fora, montras forradas a mármore, pavimento interior a 

mosaico e parte a cimento, fazendo-se mais obras interiores de forma a embelezar o estabelecimento tanto 

quanto possa ser […]” 
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E144 - 1936 – Manoel José Pereira – Ruas 28 e 31 

Fonte: AME. Processos de obras particulares: 1936, Doc. 47. [Disponível no Arquivo Municipal de Espinho, 

Espinho, Portugal] 

Assunto: construir edifício e vedar o terreno  

Autor do projeto: Joaquim Domingues d’Oliveira e Silva, desenhador industrial 

Responsável: -   

 

Observações:  

 

“Memória Descritiva 

 

[…] 

As paredes e alicerces serão feitos de alvenaria argamassadas e todos tabiques serão constituídos por pano 

de tijolo convenientemente argamassados. 

Os madeiramentos serão em pinho nacional […] 

Parte dos pisos do res-do-chão serão constituídos por betonilha de cimento sendo os restantes (quartos e 

salas) e todos os cómodos do andar com excepção de banheiro, W.C., e cozinha, constituídos por soalho 

macheado. 

[…] 

A cobertura será tipo marselha […]” 
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E145 - 1936 – Joaquim Ferreira da Costa – Ruas 11 e 20 

Fonte: AME. Processos de obras particulares: 1936, Doc. 56. [Disponível no Arquivo Municipal de Espinho, 

Espinho, Portugal] 

Assunto: construir casa  

Autor do projeto: Joaquim Domingues d’Oliveira e Silva, desenhador industrial 

Responsável: -   

 

Observações:  
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1936 – Joaquim Ferreira da Costa – Rua 11 

Fonte: AME. Processos de obras particulares: 1936, Doc. 105. [Disponível no Arquivo Municipal de 

Espinho, Espinho, Portugal] 

Assunto: construção de uma nova casa na parcela restante do terreno  

Autor do projeto: Joaquim Domingues d’Oliveira e Silva, desenhador industrial 

Responsável: -   

 

Observações:  
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E146 - 1936 – Cooperativa “O Problema da Habitação” – Rua 20 

Fonte: AME. Processos de obras particulares: 1936, Doc. 85. [Disponível no Arquivo Municipal de Espinho, 

Espinho, Portugal] 

Assunto: construção de prédio destinado ao seu associado nº 42 – Dr. Raúl Tamagnini Barbosa  

Autor do projeto: José Joaquim Pereira d’Aguiar, engenheiro civil 

Responsável: -   

 

Observações: construído de conformidade com os nºs 1,2 e 3 do Art. 1º do Decreto nº 16.055 de 12 de 

Outubro de 1928; requer atestado provisório de Casa Económica 
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E147 - 1936 – Saraiva Duarte & Cª – Ruas 23 e 14 

Fonte: AME. Processos de obras particulares: 1936, Doc. 73. [Disponível no Arquivo Municipal de Espinho, 

Espinho, Portugal] 

Assunto: alterações ao estabelecimento  

Autor do projeto: ? 

Responsável: Manoel Ferreira Maia, mestre-de-obras 

 

Observações:  

 

“Memória Descritiva do Projecto 

Respeitante à firma 

SARAIVA, DUARTE & COMPANHIA 

 

CASA DE VENDAS: As paredes serão revestidas com azulejos até á altura de 2,00, e dessa altura ao tecto 

estucadas e pintadas com tinta a agua; o piso sera revestido a mosaico; o teco sera estucado e caiado; todas 

as madeiras serão pintadas com tinta de ólio de linhaça; o aparador e mostrador serão revestidos pela parte 

superior com pedra mármore. 

[…] 

CASA DAS FARINHAS: O piso será cimentado; as paredes e o tecto serão estucadas e caiadas; todas as 

madeiras serão pintadas com tinta a ólio de linhça. 

AMASSARIA: Todas as paredes serão revestidas com azulejos até ao tecto á excepção deste que será 

estucado e caiado; o piso revestido a mosaico; será feito um deposito em cimento armado para deposito de 

sal […] 

CASA DO FORNO: O piso será cimentado; as paredes serão revestidas a azulejo até á altura de 1,50; na 

parte superior do fôrno levará um depósito para agua em cimento armado, e respecto encanamento; a 

cobertura da amassaria bem como a casa do forno serão em cimento armado, fazendo um terraço com dois 

planos […]” 
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E148 - 1936 – Joaquim Cardoso de Sá – Ruas 16 e 25 

Fonte: AME. Processos de obras particulares: 1936, Doc. 59. [Disponível no Arquivo Municipal de Espinho, 

Espinho, Portugal] 

Assunto: construir um prédio  

Autor do projeto: “J. Mateiro” 

Responsável:  - 

Atualmente: ainda existe 

 

Observações: Deverá tratar-se de um projeto da autoria de José Gomes da Silva Mateiro ou da sua firma, 

visto termos encontrado uma assinatura semelhante num aumento que o próprio requeria em 1937. Fonte: 

AME. Processos de obras particulares: 1937, Doc. José Gomes da Silva Mateiro. [Disponível no Arquivo 

Municipal de Espinho, Espinho, Portugal]  

 

“Memória Descritiva […] 

 

V 

A cobertura da cave ou o pavimento do nível da rua será feito em cimento armado levando as vigas e contra-

vigas precisas para garantir a resistência nesta superfície. 

VI 

As paredes de elevação do nível da rua terão 0,50 de espessura, formando oitavo no angulo das ruas, 

conforme indica a planta. […] 

VIII 

O réz-do-chão destina-se a armasem e venda a retalho, levando, por isso, apenas a divisória indicada. O 

andar destina-se a habitação sendo dividido conforme está indicado, cuja parte da cosinha, varanda, dispensa 

e W.C. é formada por placa de cimento armado sobre colunas e elevada em paredes de tijolo. A escada que 

comunica entre quintal e a varanda do primeiro andar será feita em cimento armado. 

IX 

O madeiramento do telhado será feito segundo as regras em uso e observadas todas as dimensões de 

madeiramentos, sendo a armação feita de forma que seja aproveitado o seu vão para formar as divisões 

indicadas na planta. Será coberta com telha tipo marselha. 

X 

Levará trez mirantes sendo dois recuados das fachadas, um para o lado Poente e outro para o lado Norte que 

servirão para fornecer luz e ár ás divisões. O terceiro mirante é constituído pela elevação da parede do 

oitavo. 

XI 
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Nesse oitavo será construída uma varanda conforme está indicada na planta que será fechada e coberta por 

um pequeno terraço que servirá o mirante do oitavo. 

XII 

A fachada sobre a rua 16 levará duas sacadas. 

XIII 

O acabamento exterior das fachadas será feito como está indicado na planta tendo uma platibanda 

constituída por paredes de tijolo. Os hombraes dos portaes serão reentrantes e saliente a sua ornamentação 

lisa superior. A cornija é bastante lisa formada apenas por filetes lisos, fortes, levando em ambas as fachadas 

uns motivos decorativos elevados nos portaes das extremidades. Os sócos serão de cantaria e tudo restante 

em acabamento de massas. 

IXV [sic] 

Interiormente os acabamentos serão lisos mas bem rematados, sendo cimentado o chão do primeiro 

pavimento, soalhado em pinho nacional parte do segundo pavimento e todo o sotao aproveitável. O 

banheiro, cosinha, dispensa e W.C. levarão mosaico. 

XV 

As escadas interiores, tanto a do primeiro andar como a dos sótãos, serão em madeira levando as bandas 

lisas que servirão de corrimão.” 
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E149 - 1937 – António Soares Moutinho – Ruas 31 e 32 

Fonte: AME. Processos de obras particulares: 1937, Doc. António Soares Moutinho. [Disponível no 

Arquivo Municipal de Espinho, Espinho, Portugal] 

Assunto: construção de casa  

Autor do projeto: José Pereira da Silva, desenhador 

Responsável: -   

Atualmente: demolida 

 

Observações: 

 

“Memória Descritiva 

[…] 

As paredes serão bem alicerçadas e construídas de alvenaria até ao nivel do travejamento. A parte restante 

das paredes será de blocos de cimento bem argamassados e travados os vários madeiramentos a aplicar nesta 

construção serão de pinho nacional […]. 

As fachadas serão executadas com argamassa de cimento e conforme e indicado no projecto. […] 

Todas as paredes, tabiques e tectos serão rebocados e estucados sendo as madeiras pintadas.” 
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E150 - 1937 – Joaquim Nogueira da Rocha – Ruas 16 e 23 

Fonte: AME. Processos de obras particulares: 1937, Doc. Joaquim Nogueira da Rocha. [Disponível no 

Arquivo Municipal de Espinho, Espinho, Portugal] 

Assunto: construção de garage  

Autor do projeto: Joaquim Domingues d’Oliveira e Silva, desenhador industrial 

Responsável:  - 

Atualmente: demolida 

 

Observações: 
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E151 - 1937 – Emília Vieira Pinto – Ruas 18 e 31 

Fonte: AME. Processos de obras particulares: 1937, Doc. Emília Vieira Pinto. [Disponível no Arquivo 

Municipal de Espinho, Espinho, Portugal] 

Assunto: construir um prédio  

Assunto: alterações interiores e exteriores  

Autor do projeto: José Gomes da Silva Mateiro, construtor civil 

Responsável: -   

 

Observações:  
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E152 - 1938 – Beatriz de Melo Tavares – Ruas 6 e 13 

Fonte: AME. Processos de obras particulares: 1938, Doc. Beatriz de Melo Tavares. [Disponível no Arquivo 

Municipal de Espinho, Espinho, Portugal] 

Assunto: transformação de prédio, demolindo-se quase tudo e construindo de novo  

Autor do projeto: Jerónimo Reis, estudante de arquitetura 

Responsável: Inácio de Sá, mestre-de-obras   

 

Observações:  

 

“Memória Descritiva 

 

[…]  

Esta casa encontra-se bastante velha por dentro e mal dividida nos seus aposentos interiores, pretendendo-se 

portanto demulir essas divisões, armação e parte dos travejamentos que não estejam bons, para se proceder a 

construção de novas escadas e adaptar uma habitação própria para cada pavimento, com entradas em 

separado e divisões próprias com os respectivos quartos de banho e cosinhas. As paredes exteriores são 

transformadas para adaptar os novos portais, e construindo-lhes platibandas em frente às ruas para dár logar 

á nova estilização das fachadas. 

A habitação do res-do-chão compõe-se de cosinha, retrete, sala de jantar, dois quartos sala de estar, 

arrumações debaixo da escada do andar, quarto de banho e hall central; o andar compõe-se de três quartos, 

escritorio, sala de jantar, banho, cosinha e retrete. O acesso para o andar é feito por duas escadas, uma 

central e outra de serviço e o rés do chão duas entradas. 

A cobertura é de telha com madeiramentos em pinho de dimenções e secções próprias como é de uso, 

havendo uma chaminé dupla construída em tijolo e uma claraboia envidraçada para eluminar a escada e hall 

do andar; os pavimentos são construídos em madeiras de pinho de dimenções apropriadas, soalhos 

macheados, divisórias em madeira menos as das cosinhas e banhos que são em tijolo; os tectos são 

estucados, paredes e divisórias todas estucadas, madeiras pintadas a tintas de óleo e caixilhos envidraçados. 

[…] Os quartos de banho serão ventilados por uma manga d’ar especial alem do janelão em cima para os 

quartos […]” 
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E153 - 1938 – Joaquim Pereira de Sousa – Ruas 9 e 24 

Fonte: AME. Processos de obras particulares: 1938, Doc. Joaquim Pereira de Sousa. [Disponível no Arquivo 

Municipal de Espinho, Espinho, Portugal] 

Assunto: construção de edifício  

Autor do projeto: Joaquim Domingues d’Oliveira e Silva, desenhador industrial 

Responsável: -   

 

Observações:  

 

“Memória Descritiva 

[…] 

Os alicerces e paredes serão construídos em alvenaria de pedra dura argamassada. 

Os madeiramentos serão em pinho nacional […] 

A cobertura será tipo marselha […] 

Os pisos dos cómodos do andar serão constituídos por tiras macheadas de pinho nacional sendo os pisos dos 

banheiros e cozinha revestidos com mosaicos e as suas paredes forradas com azulejos até à altura mínima de 

1,70 […]” 
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E154 - 1938 – José Beleza dos Santos – Rua 7 

Fonte: AME. Processos de obras particulares: 1938, Doc. José Beleza dos Santos. [Disponível no Arquivo 

Municipal de Espinho, Espinho, Portugal] 

Assunto: ampliar o prédio  

Autor do projeto: Manoel de Abreu Castello Branco, engenheiro civil 

Responsável: Manoel de Abreu Castello Branco, engenheiro civil   

 

Observações: existe um outro projeto, somente de aumento do edifício, assim, dado que o edifício não 

existe, não conseguimos determinar se terá sido construído 

 

“Memória Descritiva 

 O projecto junto, refere-se ás obras que o exmo.Snr.Dr. José Beleza dos Santos deseja mandar fazer 

na sua casa sita na Rua nº7 de Espinho. Como se vê do projecto junto essas obras consistem na ampliação e 

remodelação do edifício existente. 

 As paredes exteriores da parte a construir serão de alvenaria ordinária, com 0,50 de espessura, até ao 

nível do pavimento do rez-do-chão. Deste nível até ao telhado, serão de perpianho com 0,30 de espessura. 

Todas as divisórias da cave serão de tejolo, com as espessuras indicadas no projecto. No rez-do-chão serão 

de tejolo das divisórias, que tiverem paredes correspondentes na cave; as restantes serão de tabique de 

madeira, com 0,045 de espessura, fasquiadas e rebocadas nas duas faces, O pavimento do rez-do-chão será 

de tejolo – ladrinho, assente sobre uma camada de betonilha de cimento e cal hidráulica. Os pavimentos do 

rez-do-chão serão de madeira, excepto os da cosinha, entrada, w.c., dispensa, quarto de banho e w.c. e 

terraço que serão de betão armado, serão igualmente de betão arma- os pavimentos da entrada lateral 

exterior e do pórtico. 

 Todo o edifício, será rebocado e guarnecido a branco ou a côr, tanto no interior como no exterior. 

 Os tetos serão de estuque. 

Todas as madeiras serão pintadas com tinta de óleo, com duas demãos sobre a demão de aparelho. 

 Levará canalização para agua, na cosinha, quartos de banho, w.c. e garage. 

 Os esgotos serão conduzidos para uma fossa que será construída no quintal, á retaguarda do edifício. 

 

14 de Setembro de 1938 

 

O Engenheiro Civil 

Manuel de Abreu Castello Branco” 
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E155 - 1938 – Manoel Pinto Moreira – Rua 19 

Fonte: AME. Processos de obras particulares: 1938, Doc. Manoel Pinto Moreira. [Disponível no Arquivo 

Municipal de Espinho, Espinho, Portugal] 

Assunto: transformar a sua casa  

Autor do projeto: Jerónimo Reis, estudante de arquitetura 

Responsável: Inácio de Sá, mestre-de-obras   

 

Observações:  

 

“Memória Descritiva 

 

[…] ampliação da casa n-402 a 406 da rua 21, construindo uma garage nas traseiras para a rua 21 de 

harmonia com os desenhos juntos desenhados a carmim e a parte desenhada a preto é o existente para 

conservar. 

Conforme o projecto indica será transformado o estabelecimento no rés do chão, estabelecendo-lhe 

duas montras amplas, dando dali ingresso a pequena fábrica de guardaçois, adaptando a escritorio o 

aposento anexo á loja, deitando mosaico no aposento destinado a aquecimento, abrindo uma janela larga no 

extremo da fabrica e fazendonova instalação sanitária, conforme se indica a carmim. 

 O andar está construído para habitação, pretendendo-lhe instalar um quarto de banho, com luz a 

receber pelo telhado, estabelecer nova retrete em frente á varanda e alargar a varada existente para a largura 

indicada a carmim, envidraçandua e estabelecendo-lhe uma escada em cimento para serventia directa do 

pateo. 

 Para a rua 21 será construída a garage e portão lateral da entrada, ficando a garage para esta rua com 

uma porta larga para entradade carros e porta lateral com duas pequenas janelas, e sobre a garage um terraço 

para sua cobertura, que terá ligação pela escada do andar. 

 Todas estas obras serão feitas com segurança e bons materiais, sendo aplicada alvenaria para as 

paredes exteriores, madeiras de pinho […], cobertura da casa a telha de tipo marselha, paredes hidraulisadas 

e estucadas a argamassas compostas de cal e cimento […]” 
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E156 - 1938 – Álvaro Sá d’Oliveira – Rua 29 

Fonte: AME. Processos de obras particulares: 1938, Doc. Álvaro Sá d’Oliveira. [Disponível no Arquivo 

Municipal de Espinho, Espinho, Portugal] 

Assunto: construção de anexos cobertos por terrase de cimento armado  

Autor do projeto: Joaquim Domingues d’Oliveira e Silva, desenhador industrial 

Responsável: Engenheiro João de Brito e Cunha, engenheiro civil   

 

Observações: 

 

“Memória Descritiva 

 

[…] 

Os alicerces serão construídos em alvenaria de pedra argamassada. 

As paredes serão constituídas por panos de tijolo. 

Os pisos dos quartos serão forrados com tiras macheadas de pinho nacional. 

O terrasse e a escada será feito em cimento armado […] 

As portas, janelas, caixilhos, alizares e rodapés serão em madeira de pinho […]” 
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E157 - 1938 – Alberto Bastos Maia – Avenida 8 e Rua 31 

Fonte: AME. Processos de obras particulares: 1938, Doc. Alberto Bastos Maia. [Disponível no Arquivo 

Municipal de Espinho, Espinho, Portugal] 

Assunto: substituir vedação e construção de pequeno mirante  

Autor do projeto: José Pereira da Silva, desenhador 

Responsável: -   

 

Observações: 
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Fotografias 

 

Imagem A – Fotografia da avenida 8 nos anos 70 com o mirante ainda visível à direita.  

Fonte: BME 
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E158 - 1938 – Delfim de Castro Lima – Ruas 33 e 14 

Fonte: AME. Processos de obras particulares: 1938, Doc. Delfim de Castro Lima. [Disponível no Arquivo 

Municipal de Espinho, Espinho, Portugal] 

Assunto: reforma do edifício  

Autor do projeto: Inácio de Sá, mestre-de-obras 

Responsável: -   

 

Observações: 

“Memória Descritiva 

[…] destina-se a construção de cosinha, quarto de banho e outras beneficiações de conservação na casa do 

angulo da ruas ns- 14 e 33, pertencente ao Snr. Delfim de Castro Lima. 

No logar onde se vai construir a cosinha existe uma cosinha velha, que vai ser demulida para dar logar á 

nova cosinha indicada nos desenhos a carmim; jhunto á cosinha é construída a retrete e varanda de entrada, 

que ficará envidraçada. 

Por debaixo da cosinha será estabelecido um galinheiro, outra retrete e armazem de linhas, que ficará tudo 

cimentado, para boa limpeza dos pavimentos; os pavimentos das lojas serão todos cimentados e preparados 

para o que indica a sua designação, sendo a sala de costura sualhada e estucada. 

No rez do chão serão ligados por meio de um arco os aposentos de frente, a sala de comer será alargada um 

pouco estabelecendo-lhe uma pequena despensa e a seguir o quarto que será instalado convenientemente. O 

vão dos telhados conserva-se como está, fazendo-lhes uma retrete e umas claraboias de abrir para ventilar os 

aposentos, de 0,40 x 0,60 e em todos os aposentos que não tem luz directa. Sobre a cosinha fica parte em 

telhado e parte em terraço, ficando por debaixo deste o reservatório de agua de abastecimento da casa que 

infelizmente o abastecimento terá de ser feito do poço ali existente. […] 

Como as lojas tenham pouca luz teremos de construir uma fresta no prumo de cada janela, tanto do lado da 

rua 14 como do lado da rua 33, colocando-lhes caixilhos e grades de ferro por fora, como indicam os 

desenhos a carmim.” 
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E159 - 1938 – José Tavares d’Oliveira – Rua 16 

Fonte: AME. Processos de obras particulares: 1938, Doc. José Tavares d’Oliveira. [Disponível no Arquivo 

Municipal de Espinho, Espinho, Portugal] 

Assunto: construir uma casa para armazém e habitação  

Autor do projeto: Joaquim Domingues d’Oliveira e Silva, desenhador industrial 

Responsável: -   

 

Observações:  

Parecer de João Chrysostomo Lopes: 

“Sou de opinião que é demasiada a saliência de 0,75 m que se pretende dar á varanda semi-circular 

projectada sobre a rua 16. Serie conveniente não possuir essa saliência a mais de 0,60m. Para as alturas de 

pés direitos deve sujeitar-se á dimensão de 3,50m para cada andar, segundo as posturas em vigor.” 

 

“Memória Descritiva 

 

[…] Os alicerces e paredes serão construídos de alvenaria de pedra dura argamassada. 

Os tabiques serão levantados a pano de tijolo. 

Os pisos do rés-do-chão serão feitos em beton armado sendo formados por placas de cimento os pisos da 

cozinha, banheiro e copa. 

Os restantes pisos serão constituídos por vigas de madeira e tiras macheadas de pinho nacional. 

Os madeiramentos serão em pinho nacional sendo as esquadrias exteriores construídas em madeira de 

castanho. 

A cobertura será tipo marselha com os respectivos canos, caleiras e condutores em chapa zincada” 
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E160 - 1939 – José Boylina – Rua 64 

Fonte: AME. Processos de obras particulares: 1939, Doc. José Boylina. [Disponível no Arquivo Municipal 

de Espinho, Espinho, Portugal] 

Assunto: construir uma garagem  

Autor do projeto: Jerónimo Reis, estudante de arquitetura 

Responsável:  - 

Atualmente: demolida 

 

Observações: será realizado um aditamento para satisfação das anotações da Comissão de Estética 

 

“Memória Descritiva 

[…] 

ALICERCES – serão construídos de alvenaria, bem argamassados, assentes em terreno firme e asfaltados 

pela parte superior do nível da terra. As paredes serão construídas de alvenaria; as saliências e as fachadas 

exteriores serão feitas a argamassa de cimento e areia; as paredes serão hidraulizadas e estucadas. 

TRAVEJAMENTOS – todos os travejamentos e armação do telhado, portas, janelas, etc., serão de pinho 

nacional. As partes das madeiras que fiquem em contacto com as paredes serão pintadas a carboline antes do 

seu assentamento. A cobertura será feita com telha nacional tipo marselha. 

[…] O pavimento será em betonilha.” 
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1939 – aditamento 

Fonte: AME. Processos de obras particulares: 1939, Doc. José Boylina. [Disponível no Arquivo Municipal 

de Espinho, Espinho, Portugal] 

Autor do projeto: Jerónimo Reis, estudante de arquitetura 

Responsável:  - 

Atualmente: demolida 

 

Observações: 
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E161 - 1939 – Abel Correia de Oliveira – Ruas 26 e 25 

Fonte: AME. Processos de obras particulares: 1939, Doc. Abel Correia de Oliveira. [Disponível no Arquivo 

Municipal de Espinho, Espinho, Portugal] 

Assunto: construir uma casa de habitação  

Autor do projeto: Joaquim Domingues d’Oliveira e Silva, desenhador industrial 

Responsável: Engenheiro João de Brito e Cunha, engenheiro civil   

 

Observações: o Técnico Camarário, Henrique de Moura Coutinho Almeida d’Eça (Engenheiro Industrial) 

refere que Joaquim Domingues d’Oliveira e Silva não tem as qualificações necessárias para apresentar 

projetos; parece-nos existir um aditamento não documentado 

 

“Memória Descritiva 

[…] Os alicerces e paredes serão construídos em alvenaria de pedra dura argamassada e as paredes finas em 

pano de tijolo. 

As escadas, pavimentos da cozinha, banheiro, copa, terrasse serão construídas em cimento armado […] 

Os madeiramentos serão em pinho nacional […] 

A cobertura será tipo marselha […] 

O piso dos cómodos do andar é constituído por tiras macheadas de pinho nacional e o piso da cosinha, 

banheiro e patamar sera revestido com mosaicos sendo as suas paredes forradas com azulejos […]” 
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E162 - 1939 – Firmina Ferreira Soares de Oliveira – Ruas 24 e 27 

Fonte: AME. Processos de obras particulares: 1939, Doc. Firmina Ferreira Soares de Oliveira. [Disponível 

no Arquivo Municipal de Espinho, Espinho, Portugal] 

Assunto: construir prédio destinado a habitação e estabelecimento comercial  

Autor do projeto: ? 

Responsável: -   

 

Observações: as cópias do projeto não permitem perceber a autoria 
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E163 - 1939 – Manoel Rodrigues de Almeida – Ruas 26 e 21 

Fonte: AME. Processos de obras particulares: 1939, Doc. Manoel Rodrigues de Almeida. [Disponível no 

Arquivo Municipal de Espinho, Espinho, Portugal] 

Assunto: ampliar o seu prédio  

Autor do projeto: Joaquim Domingues d’Oliveira e Silva, desenhador industrial; Antonio Alla, engenheiro 

civil - cálculos 

Responsável: José Ribeiro da Silva Júnior, engenheiro civil   

 

Observações: a Memória Descritiva, embora assinada por José Ribeiro da Silva Júnior, foi escrita por 

Joaquim Domingues d’Oliveira e Silva  

 

“Memória Descritiva 

[…] Pelo exame dos desenhos, comparando o existente com o que se projeta conclue-se que do actual só se 

aproveitam as paredes existentes. 

 Os alicerces e paredes a construir serão constituídos por alvenaria argamassada de pedra dura, sendo 

as paredes finas levantadas a tijolo (0,15) 

 O pavimento do andar, terrasses, escada e sacada serão construídos em cimento armado, cujos 

cálculos se apresentarão na devida oportunidade; A cobertura do edifício é constituída pelos ditos terrasses.  

 Os tabiques serão levantados em pano de tijolo e os pisos da cosinha, W.C. e banheiro serão 

revestidos a mosaicos sendo as suas paredes forradas com azulejos; os pisos dos restantes cómodos serão 

constituídos por tiras macheadas de pinho nacional 

[…] Concluindo: a ampliação projectada providencia ao requerente – vendo deferido – mais espaço e mais 

conforto e dará ao local melhores condições […]” 
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E164 - 1939 – Souza & Irmão – Ruas 19 e 15 

Fonte: AME. Processos de obras particulares: 1939, Doc. Souza & Irmão. [Disponível no Arquivo 

Municipal de Espinho, Espinho, Portugal] 

Assunto: construção de dois prédios e uma fábrica  

Autor do projeto: José Pereira da Silva, desenhador; José Ribeiro da Silva Júnior, engenheiro civil (cálculos) 

Responsável: José Pereira da Silva, desenhador   

 

Observações: 

 

“Memória Descritiva 

 

[…] destina-se à construção de dois prédios, um com frente para a Rua 19 e o outro com frente para a Rua 

15; e tambem de uma fábrica e seus anexos tais como: - Vestiário, refeitório, cabines para Banho etc. 

 O prédio voltado para a Rua 19, destina-se a habitação e estabelecimento comercial, destinando-se o 

voltado à Rua 15 a habitação e garagem particular. 

 A fábrica é de escovas, vassouras, pinceis, etc. 

 Nos andares destinados a habitação, todos os compartimentos possuem bôa iluminação e ventilação 

embora para o conseguir tivéssemos de abrir, no voltado à Rua 19, uma ampla caixa de ar que superiormente 

será coberta com ferro e vidros os quais assentaria sobre persianas. No andar do predio voltado á Rua 15 

temos um escritorio que será francamente iluminado e ventilado por uma ampla claraboia aberta ao centro 

da escada para onde terá um largo caixilho. Na fábrica, alem das aberturas para o exterior, construímos um 

amplo e largo lanternim, coberto a ferro e vidros assentes em persianas, abrindo-se ainda no telhado um 

numeroso grupo de claraboias de abrir para maior facilidade de ventilação e renovação de ar. O pessoal da 

fábrica, que em média é de 50 pessoas, metade de cada sexo, fica com higiénicas instalações sanitárias, um 

refeitório, do qual poucos se utilizarão, dada a pouca distância que os separa das suas habitações, e ainda 

uma série de cabines com chuveiro. 

Alicerces: - Os alicerces assentarão em terreno firme, serão construídos com uma bôa sapata de alvenaria, 

bem argamassada e travada sendo asfaltados ao nivel do terreno. 

Paredes: - São de alvenaria, bem argamassada, todas as paredes principais indicadas no projecto, sendo as 

restantes de tijolo ou blocos de cimento. São de cimento armado, conforme os cálculos junto a padieira do 

portal e montras do estabelecimento, a viga que suporta a paredes das traseiras a escada que do predio da 

Rua 19 dá acesso ao quintal e ainda a cobertura do refeitório, vestiário e cabines de banho. 

Coberturas: - As armações dos telhados serão feitas de harmonia com o projecto, sendo aplicada a telha tipo 

marselha. 
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Madeiramentos: - Todos os madeiramentos a empregar nas coberturas, travejamentos, soalhos, tabiques, 

esquadrias etc., serão de pinho nacional, bem seco e escolhido […] Exceptuam-se as esquadrias exteriores 

que serão de castanho. 

[…] a frente do estabelecimento e bases das montras que serão de mármore. 

[…] O pavimento do estabelecimento, armasem, fábrica, garagem, refeitório, vestiário e cabines de banho, 

serão feitos de betonilha. […]” 

 

Parecer da Comissão de Estética: 

 

“1º Que as fachadas são aceitáveis deixando à Exma Câmara a apreciação definitiva deste ponto, visto o 

disposto no artigo 56 do Código de Posturas. 

A comissão observa, no entanto, que, dada a importância da rua 19, se devem estabelecer normas sobre o 

tipo dos prédios a construir ou modificar. 

[…] Assim, como se aproveita a existência do páteo da casa visinha para estabelecimento de frestas, melhor 

será estabelecer neste espaço uma fresta para a retrete e outra para o chamado escritório, deslocando a casa 

de banho o suficiente. 

A possibilidade do proprietário vizinho poder fechar estas frestas, visto parecer que não há meação, torna 

defeituosa a planta que devia assegurar esta ventilação sem tal contingência 

4º Que o pavimento do 1º andar do prédio da rua 19 deve ser de cimento armado, visto que no rez do chão, 

não só no estabelecimento, mas principalmente no armazem, é de prever uma acumulação de produtos de 

uma indústria incómoda (perigo de incêndio e mau cheiro). […] 

9º Que o prédio destinado à oficina não tem luz suficiente, devendo construir-se uma clara-boia na parte 

onde não se podem abrir janelas. Na parte deste edifício onde podem ser abertas janelas, serão estas 

projectadas, se não se preferir a iluminação como na parte anterior. 

A memoria indicará o número adoptado para relação entre a superfície iluminada e a iluminante. 

10º Que se faça a separação dos sexos no balneário. 

11º Que os espaços destinados a passagem nos vestiários são excessivamente acanhados, segundo se conclue 

da leitura à escala, visto não haver cotas. […]” 
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1939 – aditamento 

Assunto: pequenas alterações  

Autor do projeto: Marçal d’Oliveira Duarte, construtor civil (desenhou); José Pereira da Silva, desenhador 

Responsável: José Pereira da Silva, desenhador   

 

Observações: 
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1940 – construção de um novo pavilhão 

Fonte: AME. Processos de obras particulares: 1940, Doc. Souza & Irmão. [Disponível no Arquivo 

Municipal de Espinho, Espinho, Portugal] 

Assunto: construção de um novo pavilhão em terreno contíguo e vedação  

Autor do projeto: José Pereira da Silva, desenhador 

Responsável: -   

 

Observações: 
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Fotografias 
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E165 - 1939 – José Rodrigues Capela – Ruas 11 e 28 

Fonte: AME. Processos de obras particulares: 1939, Doc. José Rodrigues Capela. [Disponível no Arquivo 

Municipal de Espinho, Espinho, Portugal] 

Assunto: construção de prédio de habitação  

Autor do projeto: Joaquim Domingues d’Oliveira e Silva, desenhador industrial 

Responsável: José Ribeiro da Silva Júnior; João de Brito e Cunha, engenheiros civis (obra de betão armado)   

 

Observações: 

 

“Memoria descritiva 

 

[…] Os alicerces e paredes serão construídos em alvenaria de pedra dura argamassada e os tabiques serão 

construídos a pano de tijolo. 

A cobertura será tipo nacional com caleiras e condutores em chapa zincada. 

Os madeiramentos serão em pinho nacional com as secções de uso e costume. 

O piso dos cómodos será constituído por tiras macheadas de pinho nacional; o piso das cozinhas e banheiros 

será forrado a mosaico e as paredes revestidas com azulejos. 

O terraço, escada e o pavimento da cozinha e banheiro serão construídos em cimento armado cujos cálculos 

serão oportunamente juntos ao projecto. 

Os portais serão guarnecidos a cantaria lavrada e bem assim as colunas do terraço serão em cantaria.”  
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1939 – pedido de construção de prédio de um só pavimento em lugar do anterior 

Observações: não tem projeto 

 

“O código de Posturas, no seu art. 55 não permite, dentro da área da vila e nos ângulos das ruas, edificações 

com menos de rez do chão e 1º andar. É certo que as têm permitido, em qualquer das ruas, algumas vezes, 

construções só com o rez do chão, mas com caves suficientemente altas, em locais pouco importantes e com 

pequenos prédios à volta. 

Não é porém este o caso e, por isso, eu julgo não dever ser permitido esta alteração ao projecto” [Henrique 

Almeida d’Eça] 

 

1940 – aditamento 

Assunto: alterações ao projeto e construção de um pequeno terraço  

Autor do projeto: Jerónimo Reis? (assina o requerimento) 

 

Observações:  

“Consta essa modificação de transformação de uma janela para porta, na fachada que dá para a rua 11 e 

construção de um pequeno terraço na fachada posterior. Alem disso procurou dar-se ao predio um maior 

equilíbrio dentro do estilo em que está a ser construído” [Jerónimo Reis] 
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1942 – aditamento 

Data: 31 de Outubro   

 

Observações: 
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Fotografias 
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E166 - 1940 – Inácio Pereira de Sá – Ruas 15 e 20 

Fonte: AME. Processos de obras particulares: 1940, Doc. Inácio Pereira de Sá. [Disponível no Arquivo 

Municipal de Espinho, Espinho, Portugal] 

Assunto: construção de uma casa de habitação  

Autor do projeto: Inácio Pereira de Sá, mestre-de-obras; António Alla, engenheiro civil (cálculos) 

Responsável: Inácio Pereira de Sá, mestre-de-obras; António Alla, engenheiro civil 

 

Observações:  

 

“Memória Descritiva 

 

[…] Conforme se vê nos desenhos a casa será para construir recuado do alinhamento da rua 4,00m e 

encostada ao lado nordeste dos terrenos, ficando com duas entradas uma na rua 15 e outra na rua 20; os 

baixos da casa destinam-se a garagem, escritorio e o resto para arrumações caseira; o rez do chão compõe-se 

de cozinha, sala de comer e escritorio, havendo um terraço sobre a garagem que serve para logradouro e o 

andar compõe-se de trez quartos e quarto de banho. 

Os alicerces exteriores assentarão em terreno firme aplicando-lhes asfalto e as divisórias em tijolo vasado; 

os pavimentos e escadas construídas em cimento armado […] 

Os pavimentos da loja serão feitos a betunilha bem com os arruamentos indicados no projecto, os 

pavimentos dos andares são feitos a soalho assentes sobre o cimento armado bem como as escadas serão 

cobertas a madeira; os pavimentos da cosinha e banho levam mosaico nos pavimentos e azulejo até a altura 

de 1,50. A coberta é feita a madeiras com secções e dimensões apropriadas e telha de tipo marselhez, 

vedações a chapa galvanizada n-22, claraboia envidraçada no prumo das escadas e chaminés feitas a tijolo. 

O tecto junto aos telhados é feito a tela de rede de arame n-18 e cheio a cimento e areia. 

As fachadas exteriores terão algumas saliências revestidas a cimento, varandas com parapeitos a tijolo 

vasado e todas as fachadas revestidas a argamassas a que sera dada cor no fim das obras” 

 

Parecer da Comissão de Estética: 

“E de parecer que pode ser aprovado, somente lembrando, sob o ponto de vista estético que a varanda deve 

ser desligada da fachada principal lateral por meio de um pequeno ressalto.” 
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1940 - aditamento 

Observações: “Vem com o presente aditamento ao projecto, em vista de ter adquirido mais um pouco de 

terreno, indicar a localização onde pretende construir a casa que ficará perpendicular à rua 20, desviada 

4,00m do alinhamento desta e 2,50m desviada do vizinho do lado norte – esperando o requerente que a 

Exma Camara para futuro seguirá o exemplo da implantação desta casa, obrigando os proprietários dos 

terrenos da rua 20 a construir no mesmo alinhamento desta e não deixar construir casas sem que estejam 

desviadas pelo menos 5,00 m umas das outras – em beneficio do embelezamento do local, que bem o 

merece.” 
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Fotografias 
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E167 - 1940 – Manoel Rodrigues Almeida – Ruas 21 e 26 

Fonte: AME. Processos de obras particulares: 1941, Doc. Manoel Rodrigues Almeida. [Disponível no 

Arquivo Municipal de Espinho, Espinho, Portugal] 

Assunto: edificação  

Autor do projeto: Jerónimo Reis, estudante de arquitetura 

Responsável: Ricardo Gaioso de Penha Garcia, engenheiro civil  

 

Observações:  

“Memória Descritiva 

[…] a) – Alicerces assentes em terreno firme; b) – Paredes de alvenaria de pedra com 0,45 mts. de espessura 

no rés-do-chão e 0,40 mts. no andar. As pedras serão assentes em argamassa de cimento e levarão, á altura 

das padieiras, um anel de cimento armado. Os tabiques serão de tijolo no quarto-de-banho, Cozinha e 

retretes. Os restantes serão de madeira fasquiada. c) – Pavimentos assoalhados excepto os do quarto-de-

banho e retretes. No rés-do-chão levará uma betonilha de cimento, sendo a sala de jantar revestida de 

madeira. A entrada para o andar, a loja, retretes e quarto-de-banho serão revestidos a mosaicos. O pavimento 

do quarto-de-banho será feito em vigas CINCO. A varanda será construída em cimento. […] A cobertura 

será de telha tipo Marselha. f) A escada de acesso ao andar será construída de madeira de pinho. […] h) – 

Nas fachadas observar-se-ão as seguintes cores: amarelo torrado nos grandes panos de parede, com fachas e 

saliências em sépia. Na varanda haverá 2 motivos de azulejo.” 

 

 

1941 - aditamento  

Observações:  

“Memória Descritiva 

[…] Aumentou-se ao primeiro projecto o seguinte: 

Uma escada exterior em cimento armado, uma garagem, uma salgadeira e um curral de soinos. 
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Todas estas peças são cobertas por uma placa de cimento armado que forma terraço. Este terraço é 

construído sobre vigas e pilares. 

[…] Na fachada observar-se-ão as seguintes cores: verde claro nos grandes panos da parede, e as falhas e 

saliências em cinzento ou verde escuro. Estas cores são para ligar os azulejos da varanda do ângulo.” 
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Fotografias 

 



936 
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E168 - 1940 – José Correia Marques Júnior – Rua 23 

Fonte: AME. Processos de obras particulares: 1940, Doc. José Correia Marques Júnior. [Disponível no 

Arquivo Municipal de Espinho, Espinho, Portugal] 

Assunto: construção de um prédio  

Autor do projeto: José Fernandes da Silva, arquiteto 

Responsável: José Fernandes da Silva, arquiteto  

 

Observações: contém novo projeto para a fachada, do mesmo autor, com pequenas alterações 

 

“Memória Descritiva 

 

[…] Os alicerces irão a terreno firme e serão construídos com 2 fiadas de alvenaria bem aleitada, graúda e 

bem argamassada, e serão asfaltados mais ou menos ao nível da terra para defeza da humidade. 

As paredes de elevação construídas em alvenaria bem argamassada, tendo os cunhais o comprimento 

suficiente para uma bôa travação […] 

O pavimento das Lojas levará betonilha de cascalho para levar argamassa de cimento. 

[…] 

A armação será formada por tesouras de pendoral, levando as que se julgarem convenientes. […] As 

divisões do 1º andar serão soalhadas com soalho lavrado e macheado, a excepção do pavimento do quarto de 

banho e cosinha que levarão mosaico sobre placa de cimento. 

A telha para a cobertura será tipo “Marselha” […]” 
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Fotografias 



941 
 



942 
 



943 
 



944 
 

 

 

  



945 
 

E169 - 1940 – José Rodrigues dos Santos Miguel – Ruas 4 e 31 

Fonte: AME. Processos de obras particulares: 1940, Doc. José Rodrigues dos Santos Miguel. [Disponível no 

Arquivo Municipal de Espinho, Espinho, Portugal] 

Assunto: construção de prédio  

Autor do projeto: Manoel Francisco Pereira, construtor civil diplomado 

Responsável: Manoel Francisco Pereira, construtor civil diplomado   

 

Observações: 

 

“Memória Descritiva 

 

[…]  

C. As paredes exteriores serão em alvenaria […] 

D. Todo o pavimento do andar será soalhado, com madeira de pinho nacional, e estucado, sendo o da retrete, 

varanda, e parte da cozinha, revestido a cimento de cor. 

[…] 

F. A cobertura do predio será feita com telha tipo marcelha e cumes do mesmo tipo, argamassados. 

G. A placa, coluna de suporte, e escada de serviço, serão em cimento armado, levando armadura de ferros 

[…] 

I. As frentes do predio serão revestidas com argamassas de cimento e cerzite […]” 

 

Parecer da Comissão de Estética: 

“Deve continuar a platibanda nas fachadas das ruas 4 e 31. O friso que passa pela parte superior das 

padieiras deverá continuar” 
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1940 – aditamento 

Assunto: aditamento para regular o parecer da Comissão de Estética  

Autor do projeto: Manoel Francisco Pereira, construtor civil diplomado 
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Responsável: Manoel Francisco Pereira, construtor civil diplomado   

 

Observações: 

 

Fotografias 
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E170 - 1941 – Alberto Teixeira de Andrade – Ruas 18 e 23 

Fonte: AME. Processos de obras particulares: 1941, Doc. Alberto Teixeira de Andrade. [Disponível no 

Arquivo Municipal de Espinho, Espinho, Portugal] 

Assunto: construir prédio de habitação e negócio  

Autor do projeto: Marçal d’Oliveira Duarte, construtor civil 

Responsável: Marçal d’Oliveira Duarte, construtor civil   

 

Observações: 

 

“Memória Descritiva 

 

[…] 

Este prédio será construído de pedra e cal nas suas paredes exteriores e destina-se a negocio e habitação. 

Teria no sob-solo uma cave para arrumos, no rez-do-chão 2 estabelicimentos, armazem e W.C. e, no 1º 

Andar destinado a habitação, 4 quartos sala de visitas, sala de jantar, banho e W.C., cosinha e sala de 

costura. Qualquer um dos cómodos estaria ao abrigo dos 25m3 da lei. Teria tambem uma garagem ao fundo 

do quintal construído em adobos. As placas de cimento armado obedeceriam ao croquis junto ao projecto. 

Seria construída em malha de ferro […]. Todas as padieiras seriam em cimento armado […] As traves que 

foram a pergola tam são em betão […] 

Exteriormente o predio seria pintado a cores claras de bom tom e seriam amarelo deslavado e com frizos, e 

mais saliências a amarelo um pouco torrado para se tirar algum partido. E em tudo o que se poderia alterar, 

far-se-há sempre consulta junto das entidades camararias. […]” 

 

Parecer da Comissão de Estética: 

“Não satisfaz. Deve o autor harmonizar mais os portões com a caixilharia do resto do edifício, portas do 

estabelecimento, etc. 

Deve interromper a varanda, quebrando a monotonia do edifício. Deve suprimir os ressaltos existentes na 

floreira central. Deve também acautelar-se no equilíbrio das fachadas posteriores.” 
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1941 - aditamento 

Assunto: modificação para satisfazer a Comissão de Estética 

 

Observações: não se encontra o projeto 

 

1941 - aditamento 

Assunto: modificação para satisfazer a Comissão de Estética e construção de galinheiros  

 

Observações: 

 

Parecer da Comissão de Estética: 

 

 

1941 - aditamento 

Observações: 
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1941 - aditamento 

Observações: 
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E171 - 1941 – António Guetim – Ruas 6 e 13 

Fonte: AME. Processos de obras particulares: 1941, Doc. António Guetim. [Disponível no Arquivo 

Municipal de Espinho, Espinho, Portugal] 

Assunto: alteração de fachada  

Autor do projeto: Marçal d’Oliveira Duarte, mestre-de-obras 

Responsável: Marçal d’Oliveira Duarte, mestre-de-obras   

 

Observações: 

 

“Memória Descritiva 

[…] 

Será todo picado o reboco exterior e novamente cheio a argamassa de cimento. O beiral existente será 

demolido, e em seu logar criar-se-há uma platibanda em tijologo conforme o desenho. 

Os portais em cantaria serão desbastados o suficiente para em seu logar ser feito uma faicha refundada. 

Todos os frizos, cunhais e palas serão feitas em cimento, sendo estas armadas em rede de aço destendido, e 

com alguns ferros de amarração para a parede […] 

O telhado será todo lavaceado. A caixilharia e portadas do exterior serão novas e conforme o desenho. A 

sacada creada sobre a pedra existente será levantada a tijolo e com um tubo e duas barras a formar peitoril. 

O exterior da casa pequena sofrerá as alterações indicadas tambem no desenho e terá tambem uma pequena 

platibanda em tijolo. 

As cores a aplicar nas fachadas serão claras, esperando o requerente o parecer da Ex.ma Comissão de 

Estética sobre esse assunto […]” 

 

Parecer da Comissão de Estética: 

“Deve o técnico eliminar o último frizo da platibanda; eliminar as palas salientes; construir as floreiras nas 

janelas inferiores e fazer com que a linha da faixa coincida com a parte inferior da floreira […] 

Em tempo: Em vez de floreira, deve ler-se frizo mais alto e mais curto.” 
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E172 - 1941 – António Máximo – Ruas 16 e 25 

Fonte: AME. Processos de obras particulares: 1941, Doc. António Máximo. [Disponível no Arquivo 

Municipal de Espinho, Espinho, Portugal] 

Assunto: construção de dois prédios  

Autor do projeto: Jerónimo Reis, estudante de arquitetura 

Responsável: Augusto Sequeira Laundes, mestre-de-obras   

 

Observações:  

“Memória Descritiva 

[…] Os prédios, que formarão um bloco único, constarão de rés-do-chão e primeiro andar. […] As paredes 

exteriores do edifícios serão construídas de alvenaria (pedra de cor azul) […] assentes sobre alicerces que 

por sua vez assentarão em terreno bem firme e serão construídos de alvenaria. As alvenarias serão 

argamassadas com argamassas de cal hidráulica e areia ou saibro no traço de 1 x 3. As divisórias interiores 

serão de tejolo basado […] Os pavimentos de cozinha, quarto-de-banho, copa e retretes serão feitos pelo 

sistema SIMCO, sendo revestidos a mosaico. As varandas exteriores e a planta da varanda e retrete serão 

impermeabilizadas pelo sistema R.A.L. Os travejamentos serão feitos com vigas de madeira de pinho 

nacional de 0,28 x 0,10 e os soalhos serão também de pinho. A cobertura será executada com telha de tipo 

marselhês, assente sobre armação de pinho nacional […] A esquadria interior será de pinho nacional, e a 

exterior de CASTANHO do Minho. Do rés-do-chão ao primeiro andar o acesso interior será feito por escada 

de madeira de pinho; e o acesso exterior será feito por uma escada de cimento armado. […] A vedação da 

via pública será de alvenaria em combinação com placas de cimento armado. […] As cores a aplicar serão o 

amarelo torrado em 2 tonalidades. As fachas principais e laterais levarão azulejos decorativos entre as 

janelas e portas.” 
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E173 - 1941 – Ferreira & Couto – Rua 19 

Fonte: AME. Processos de obras particulares: 1941, Doc. Ferreira & Couto. [Disponível no Arquivo 

Municipal de Espinho, Espinho, Portugal] 

Assunto: transformação e adaptação do seu novo estabelecimento  

Autor do projeto: Jerónimo Reis, estudante de arquitetura 

Responsável: Augusto Sequeira Laundes, mestre-de-obras   

 

Observações: 

 

“Memória Descritiva 

[…]  

Consta a referida transformação de substituir as portas e montras por outras e na entrada principal 

fazer uma placa de cimento armado e sob esta levará umas letras em chapa esmaltada; para amparar a placa 

serão construídos dois pilares em tejolo e revestidos a argamassa, para imitar cantaria. 

 Consta mais ainda picar as paredes exteriores, cerezita-las e rebocalas de novo. 

 Na construção observar-se-ão as seguintes características: - Os socos das montras serão feitos em 

tejolo vasado ao baixo, assentes com argamassa de cimento […] As madeiras a aplicar serão de pinho 

nacional de 1ª qualidade, levando uma demão de aparelho, uma de tinta a óleo e outra de tinta metálica. 

 As obras a realisar interiormente, serão motivos de decoração. Fazer-se-á uma galeria á volta de todo 

o estabelecimento, pinturas, etc. 

 As côres exteriores das paredes serão: amarelo torrado. A côr da caixilharia será: Sépia. […]” 
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E174 - 1941 – José Tavares de Oliveira – Ruas 16 e 23 

Fonte: AME. Processos de obras particulares: 1941, Doc. José Tavares de Oliveira. [Disponível no Arquivo 

Municipal de Espinho, Espinho, Portugal] 

Assunto: construção de um prédio de habitação e estabelecimentos comerciais 

Autor do projeto: Joaquim Domingues d’Oliveira e Silva, desenhador industrial  

Responsável: Augusto Sequeira Laundes, mestre-de-obras 

 

Observações: “Não satisfaz. Nota-se um excesso de aberturas injustificáveis. A arquitetura è detestável para 

o momento actual devendo o técnico estudar uma solução com cuidado e adaptando-a mais à época actual.” 

(Parecer da Comissão de Estética de 29 de Janeiro de 1942) 
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1942 – aditamento 

Autor do projeto: Joaquim Domingues d’Oliveira e Silva 

Responsável: Isidro Pereira de Castro 
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Observações: “Satisfaz o presente aditamento, visto que foram dadas estas instruções no local pelos 

membros desta Comissão Espinho, 21 Nov. 1942 O Secretário António Alla” 
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E175 - 1942 – António Henriques Máximo Júnior – Ruas 14 e 25 

Fonte: AME. Processos de obras particulares: 1942, Doc. António Henriques Máximo Júnior. [Disponível 

no Arquivo Municipal de Espinho, Espinho, Portugal] 

Assunto: construção  

Autor do projeto: Jerónimo Reis, estudante de arquitetura 

Responsável: Augusto Sequeira Laundes, mestre-de-obras   

 

Observações: 

 

“Memória Descritiva 

 

[…] A referida consta de rez-do-chão destinado a lojas e 1º andar onde se desenvolve a habitação. Todas as 

peças receberão luz directamente do exterior, através de aberturas praticadas nas paredes, e terão a cubagem 

necessária. Para al fim fim foi creado um pateo interior. As paredes exteriores do edifício serão construídas 

de perpianho de 0,34 no sôco seguindo em 0,28 de espessura. Os alicerces serão em alvenaria, assente em 

terreno firme. A argamassa será de cimento e areia no traço de 4 x 1. O corpo saliente no angulo das ruas 14 

e 25 será construído em tejolo vazado ao baixo, assim como a varanda da fachada do Nascente. O pavimento 

será construído por uma lage de cimento armado que receberá depois corticite ou madeira. 

As divisórias interiores serão de tejolo de 0,08 e a espessura assente com argamassa de cimento e areia no 

traço 3x1. As peças pavimentadas com mosaico estão indicadas no projecto e levarão lambris de azulejo. O 

mosaico será hidráulico.  

A cobertura será executada em telha tipo Marselhês assente sobre armação de pinho, devidamente 

carbonilada e com as secções usuais. 

A esquadria interior será em contra placada e a exterior em castanho para pintar. 

O acesso será feito por duas escadas, uma interior em macacaúba e outra exterior em cimento armado. No 

rez-do-chão o pavimento será betonilha de cimento, sendo o vestíbulo revestido a mármore e com o 

respectivo lambril. […] 

As fachadas serão pintadas a côr perola. O sôco será rusticado. Haverá aplicações de azulejos decorativos 

duma só cor.” 
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1944 – aditamento 

Data: 3 de Janeiro 

Autor do projeto: Jerónimo Reis, estudante de arquitetura   

 

Descrição (a partir do requerimento): 

“Assim temos na planta do res do chão a observar: a formação de salas destinadas, laboratório, material 

dedático, sala de estudo, sala de espera, hall e malas; foi fechada a parte que dava para a loja e os tabiques 

destas devisórias são construídos em tijolo ao baixo assentes com argamassa de cimento. 

No andar as alterações são as seguintes: demolição do tabique que ligava quarto de dormir para o quarto de 

vestir; deu-se outra deposição ao quarto de banho, para melhor aproveitamento de luz, na sala de jantar 

construi-se-há um fogão de sala com tijolo refratário, assente com argamassa de cal hidráulica." 
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E176 - 1942 – Miguel Alves Lopes – Rua 19 

Fonte: AME. Processos de obras particulares: 1942, Doc. Miguel Alves Lopes. [Disponível no Arquivo 

Municipal de Espinho, Espinho, Portugal] 

Assunto: mandar fazer na fachada da sua barbearia um quiosque para venda de tabaco  

Autor do projeto: Marçal d’Oliveira Duarte, construtor civil 

Responsável: Marçal d’Oliveira Duarte, construtor civil   

 

Observações: 

 

“Memória Descritiva 

 

[…] 

A composição é assimétrica. Não há tons dominantes, mas o amarelo, Decoralite-marmore, e a coluna junto 

á porta, dão-nos com o caracter do estabelecimento e devido aos seus muitos ângulos, gosto e originalidade. 

O soco do parapeito do quiosque é em mármore preto e é interceptado pelo pano de Decoralite, mármore, 

amarelo, com veios brancos e acinzentados. A coluna junta a porta é revestida de tinhas do mesmo material, 

separadas por tiras horizontais de mármore cinzento. O coroamento da composição é de fundo em vidro 

martelado, onde se destacam as palavras “Tabacos”Barbearia” em letras de ferro oxidado colocadas de 

cutelo. As aplicações de ferro oxidado nos vidros do quiosque e puxadores na porta. O fundo onde se 

destaca o n. 251 fica no prumo da porta, portanto recuado do superior, dando em resultado êste ficar 

assimétrico e original […]” 

 

Parecer da Comissão de Estética: 

“Acha-se conveniente que a parte superior das padieiras tenha um vidro grande único com letras grandes. As 

partes que ladeiam a fachada principal devem repetir-se. A porta deve ser aberta quasi ate baixo para 

desligar a porta da armação da tabacaria. As cores – preto com frizos amarelo pérola. Deve ser apresentado 

projecto aditamento” 
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1942 – aditamento 

Data: 14 de Julho 

Autor do projeto: Marçal d’Oliveira Duarte, construtor civil 

 

Observações: 
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E177 - 1942 – Tomaz Ferreira Gomes – Rua 19 

Fonte: AME. Processos de obras particulares: 1942, Doc. Tomaz Ferreira Gomes. [Disponível no Arquivo 

Municipal de Espinho, Espinho, Portugal] 

Assunto: nova fachada para a Farmácia Central  

Autor do projeto: Marçal d’Oliveira Duarte, construtor civil 

Responsável: Marçal d’Oliveira Duarte, construtor civil 

 

Observações:  

“Memória Descritiva 

[…] 

A presente fachada, totalmente em madeira, deixará pois de existir, dando logar ao presente projecto 

elaborado nas seguintes condições: 

 Tratando-se de uma casa destinada ao comercio, houve necessidade de lhe impor o seu carácter 

próprio, quer em composição quer em côr. E, assim o tom dominante é salmão-mármore em chapas de 

Decoralite; nas junções das suas juntas levará uma estreita tira do mesmo material, emitando o mármore 

preto de Mem-Martins, que formará tambem o sôco das montras. Como fundo ao letreiro, um caixilho em 

vidro granitado em toda a sua largura. Os frisos que circundam o conjunto será pintado de preto. A cruz da 

porta e mais ferragem em metal cromado sendo as letras em chapa. Estas letras apoiam numa pala de 

cimento armado, que por sua vez forma as padieiras dos portais. […]” 
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E178 - 1942 – Bártolo & Pinto – Rua 16 

Fonte: AME. Processos de obras particulares: 1942, Doc. Bártolo & Pinto. [Disponível no Arquivo 

Municipal de Espinho, Espinho, Portugal] 

Assunto: construção de novas instalações  

Autor do projeto: Marçal d’Oliveira Duarte, construtor civil 

Responsável: Marçal d’Oliveira Duarte, construtor civil 

 

Observações: “Indústria de pinceis e congéneres” 

 

“Memória Descritiva 

[…] As paredes de elevação serão criadas a tijolo de cimento, de 0,15 m. de espessura, assentes em 

argamassa do mesmo material. O peso da armação será todo descarregado sobre colunas feitas do mesmo 

material, mas assente dobrado (duas vezes) que irão á  profundidade de 1.00 m. Será fundida uma cinta ao 

nivel das padieiras e outra no respaldo. […] A cobertura será com telha tipo Marzelha. As côres a empregar 

serão a “terra cota”.” 

 

Parecer da Comissão de Estética: 

“Não satisfaz. Deve a fachada ser estudada de modo a apresentar-se mais em conformidade com a 

arquitectura actual. É necessário saber-se a que se destinam as montras laterais” 
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1943 – aditamento 

Data: 11 de Janeiro 

Autor do projeto: Marçal d’Oliveira Duarte, construtor civil 

 

Observações: “as montras laterais se destinam para exposição dos artigos manufacturados, e de futuro a 

estabelecimento para vendas ao publico” 
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E179 - 1942 – Carlos Vieira Pinto – Rua 23 

Fonte: AME. Processos de obras particulares: 1942, Doc. Carlos Vieira Pinto. [Disponível no Arquivo 

Municipal de Espinho, Espinho, Portugal] 

Assunto: construção em terreno que possui  

Autor do projeto: Jerónimo Reis, estudante de arquitetura 

Responsável: Joaquim Catarino de Araújo, mestre-de-obras diplomado   

 

Observações: 

 

“Memória Descritiva 

 

[…] A referida construção consta de rez do chão que se destina a habitação e estabelecimento; e o primeiro  

andar desenvolve-se uma segunda habitação. Todas as peças receberão luz directa do exterior, através das 

aberturas praticadas nas paredes e terão a cubagem necessária. As paredes exteriores do edifício serão 

construídas em alvenaria […]. Os alicerces serão em alvenaria, assentes em terreno firme. As argamassas 

serão de saibro, areia e cal do Cabo Mondego. A varanda posterior será construída em tejolo vazado assento 

ao baixo; os pilares que aguentam a dita varanda serão construídos em blocos de cimento ou em tejolo 

vazado assentes ao baixo e argamassados com cimento e areia. As devisórias interiores serão em blocos de 

cimento […]. As peças pavimentadas em mosaico estão indicadas no projecto e levarão lambrins de azulejo 

até à altura de 1,50. O mosaico será hidráulico e assentará sobre uma placa de cimento armado. A cobertura 

será em telha tipo “marselhês” assente sobre armação de Pinho, devidamente carbonilado e com as secções 

usuais. A esquadria interior será em Pinho e a exterior em Castanho para pintar. O acesso ao andar será feito 

por duas escadas exteriores, construídas em cimento armado. No rez do chão o pavimento será em betonilha 

de cimento e depois soalhado. O Pavimento do primeiro andar será construído em Pinho com as secções 

usuais. Serão construídas duas vigas de cimento armado sobre as padieiras das janelas e portas, formando 

uma viga de anela. Para seportar o travejamento do estabelecimento, construir-se-há duas vigas; uma que se 

apoia sobre o tabique de blocos de cimento e outra perpendicular a atraz citada. […] As fachadas serão 

pintadas a côr de Salmão claro. O soco e ombreiras do estabelecimento da fachada principal serão a emitar 

cantaria. Haverá aplicações de azulejos decorativos de uma só côr.” 



996 
 

 

 



997 
 

 

 

  



998 
 

E180 - 1942 – Faustino & Pinhal – Ruas 19 e 6 

Fonte: AME. Processos de obras particulares: 1943, Doc. Faustino & Pinhal. [Disponível no Arquivo 

Municipal de Espinho, Espinho, Portugal] 

Assunto: arranjo de café e restaurante  

Autor do projeto: Jerónimo Reis, estudante de arquitetura 

Responsável: Joaquim Catarino de Araújo, mestre-de-obras diplomado  

 

Observações: “as colunas de cimento armado a que se refere a memória descritiva serão substituídas por 

alvenaria” 

 

“Memória Descritiva 

 

[…] Consta esta adaptação da demolição da fachada principal (voltada para a rua 19) no respectivo rés-do-

chão, criando uns prumos de cimento armado. Sôbre estes prumos aplicar-se-ão vigas de ferro, devidamente 

calculadas para suportar as cargas do andar superior. Esta fachada, assim como a lateral, será toda revestida 

de azulejo verde escuro. Na lateral as massas de construção entre as ombreiras das janelas ficarão somente 

revestidas a argamassa pintada à cor. […] 

Da copa partirá uma escada de serviço, em beton armado, para a cave, criada por escavação em parte do 

salão do café. […]. 

A transição, entre a sala do restaurante e a área destinada aos gabinetes, será feita por um envidraçamento 

desmontável.  

 Um lambrim de contraplacado andará em todos os salões. Dois painéis, respectivamente na sala de 

café e sala de restaurante, representarão motivos regionais. O balcão será como o sôco em contraplacado e 

conforme o projecto indica. 

 As letras da fachada principal serão de ferro pintado. O portal da fachada lateral será em madeira e 

encimado por uma placa de cimento armado.” 

 



999 
 

 

 



1000 
 

 

 

1943 – aditamento 

Assunto: pequenas alterações  
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Observações: 
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E181 - 1942 – Virgínio Pereira – Ruas 23 e 18 

Fonte: AME. Processos de obras particulares: 1942, Doc. Virgínio Pereira. [Disponível no Arquivo 

Municipal de Espinho, Espinho, Portugal] 

Assunto: construção de edifício 

Autor do projeto: Joaquim Domingues d’Oliveira e Silva, desenhador industrial 

Responsável: Joaquim Catarino de Oliveira, mestre-de-obras 

Observações: 

 

Parecer da Comissão de Estética: 

“O frizo que corre nos peitoris das janelas, deve ser aligeirado dando-lhe um caracter mais moderno. A 

Varanda sobre a entrada principal, deve ser mais estreita, e muito mais leve. O avançamento do quarto 

principal, no ângulo das ruas, deve ser muito mais suave. É necessário dar á platibanda um espírito mais 

moderno do que o existente no projecto. O muro e porta para a rua 22 [sic] deve ser mais sumptuoso, para o 

que se deve tirar partido dos rebocos. O avançamento da sala de jantar, está bem marrado [sic] em planta 

mas em fachada, deve ter mais leveza. Deve o autor manifestar-se sobre o modo de execução do vitral, sobre 

as padieiras das portas e montras. Os pilares que limitam o angulo das ruas, devem ser mais estudados.” 
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Aditamento – 31 de Julho 

Autor do projeto: Joaquim Domingues d’Oliveira e Silva, desenhador industrial 

Responsável: Joaquim Gomes Ferreira, mestre-de-obras 
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Fotografias 

 Fonte: BME 
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E182 - 1943 – João da Silva Correia – Ruas 18 e 27 

Fonte: AME. Processos de obras particulares: 1943, João da Silva Correia. [Disponível no Arquivo 

Municipal de Espinho, Espinho, Portugal] 

Assunto: construção de grupo de três casas destinadas a habitação e comércio  

Autor do projeto: Isidro Pereira de Castro, mestre-de-obras diplomado 

Responsável: Isidro Pereira de Castro, mestre-de-obras diplomado 

 

Observações:  

 

“Memória Descritiva 

 

[…] Os alicerces e paredes de elevação serão construídos de alvenaria de pedra dura argamassada, sendo as 

paredes finas levantadas com blocos de cimento e argamassa hidráulica. Os tabiques serão levantados com 

blocos de cimento (rez do chão) e tijolos (andares) assentes em argamassa de cimento e areia. 

As padieiras serão formadas por vigas de amarração em cimento armado. Os pilares, escadas, vigas, terraço 

e patamares, e pavimentos das cosinhas, banheiros, retretes, sacadas, etc. serão construídos em cimento 

armado […] Os pisos dos cómodos das habitações serão constituídos por tiras macheadas de madeira de 

pinho nacional sendo os pisos das cosinhas, retretes, banheiros revestidos com mosaicos e as suas paredes 

forradas com azulejhos; o piso das caves, terraços, patamares e páteos serão revestidos com betonilha de 

cimento. 

A cobertura será tipo marselha com os respectivos canos, caleiras e condutores em chapa galvanizada” 

 

Parecer da Comissão de Estética: 

“[…] Eliminar o frizo superior da platibanda e baixar a mesma no gaveto e no motivo decorativo da rua 18. 

O frizo que remata a platibanda está muito pesado havendo necessidade de o desenvolver tanto na sua 

saliência como na sua estrutura. Os peitoris das janelas, assim como as suas cercaduras não estão em 

proporção com os restantes motivos. É necessário dar mais volume e enquadra-los melhor dentro do 

conjunto. Os cachorros sob a sacada do gaveto são insignificantes quanto à parte estética, havendo 

necessidade de as restantes a acompanhar nesse motivo. Nas sacadas tornas-e necessário um melhor estudo, 

pois que as suas linhas são de mais monótonas. Nos frizos por cima das padieiras no angulo e no motivo 

decorativo não se justifica a sua elevação a não ser que lhe quer dar outro aspecto. As entradas das 

habitações não se sentem convenientemente. As grades destas são pobríssimas. Ao soco da construção torna-

se necessário dar-lhe mais volume e para isso e trata-lo com reboco diferente das paredes de elevação e liga-

lo com as entradas das habitações” 
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1943 – aditamento 

Autor do projeto: “Isidro Castro e Oliveira e Silva” 

Responsável: Isidro Pereira de Castro, mestre-de-obras diplomado 

 

Observações: 
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E183 - 1943 – José Rodrigues – Rua 29 

Fonte: AME. Processos de obras particulares: 1943, Doc. José Rodrigues. [Disponível no Arquivo 

Municipal de Espinho, Espinho, Portugal] 

Assunto: aumento da casa  

Autor do projeto: Jerónimo Reis, estudante de arquitetura 

Responsável: Fernando de Sá e Santos Ferreira, arquiteto 

 

Observações: “Tivemos em consideração o estilo da casa contígua, procurando tanto quanto possível os 

mesmos nivelamentos.” [Jerónimo Reis] 
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E184 - 1943 – António José Barbosa – Rua 26 

Fonte: AME. Processos de obras particulares: 1943, Doc. António José Barbosa. [Disponível no Arquivo 

Municipal de Espinho, Espinho, Portugal] 

Assunto: proceder a obras  

Autor do projeto: Joaquim Domingues d’Oliveira e Silva, desenhador industrial 

Responsável: Augusto Sequeira Laundes, mestre-de-obras (1940); Manoel Francisco Pereira, construtor civil 

diplomado (1943) 

 

Observações: havia desistido da licença em 1940 

“Memória Descritiva e Justificativa 

 

O presente projecto refere-se a uma ampliação do prédio existente, destinando-se a armazem coberto e 

terraço, com uma dependência destinada a um pequeno forno. 

As paredes de elevação serão construídas de blocos de 0,20m. e o terraço será em cimento armado […]” 

 

 

 

 



1023 
 

 



1024 
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E185 - 1943 – Clemente Ferreira dos Reis – Rua 62 

Fonte: AME. Processos de obras particulares: 1943, Doc. Clemente Ferreira Reis. [Disponível no Arquivo 

Municipal de Espinho, Espinho, Portugal] 

Assunto: transformação do seu prédio  

Autor do projeto: Jerónimo Reis, estudante de arquitetura 

Responsável: Fernando dos Santos e Sá Ferreira, arquiteto  

 

Observações:  

 

“Memória Descritiva 

 

[…] A referida transformação consta da criação de uma cave, da adaptação do rés-do-chão a 

estabelecimento e montagem de uma habitação no andar. Interiormente demoliram – todas as divisórias, a 

fim de dar lugar á solução apresentada em projecto junto. Para que todas as peças recebam luz e ar 

directamente do exterior, construir-se-á um pateo interior. O acesso ao andar será feito por duas escadas 

exteriores construídas inteiramente de cimento armado, dando uma delas para uma baranda que foi 

estabelecida na fachada posterior. As paredes exteriores serão mantidas sendo apenas alteradas as aberturas 

como se verifica em projecto. A cobertura e pavimentação serão levantadas e repostas; O quarto de banho e 

cozinha serão montados em placa de cimento armado, revestidas de mosaico e as paredes serão revestidas de 

azulejo. As divisórias interiores serão feitassde madeira fasquiada por ambas as faces, rebocadas e 

guarnecidas a cal, sendo as divisórias da cozinha e quarto de banho, feitas a tejolo ao alto. Na cave o 

pavimento será feito de betonilha. 

Exteriormente os rebocos serão todos substituídos. Na fachada principa o res-do-chão será revestido de 

azulejo de uma so cor e sobre a varanda do andar aplicar-se-á um rebôca CAVAN vidrado. A pintura terá o 

tom de salmão.” 
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