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Cancelamentos de voos, 
milhares de malas perdidas 

e muito dinheiro em 
indemnizações para as 

companhias pagarem. Vão ser 
meses difíceis na aviação E8

Interesse  
no Novo 
Banco? “Não 
gosto de fazer 
especulações” E16

Gonzalo Gortázar 
Presidente do CaixaBank

Greves 
disparam 
para níveis 
de 2015

Escalada da inflação 
e degradação salarial 
alavancam contestação 
social. Sindicatos dizem 
que greves vão aumentar

Até maio foram comunicados 
452 pré-avisos de greve. É preci-
so recuar sete anos, ao Governo 
de Passos Coelho, para encon-
trar um número superior. E25

Guo Guangchang,  
da Fosun: “Não vamos 
vender em Portugal”
Apesar da pressão, a dona 
da Fidelidade (que detém 
a Luz Saúde) e de 30% do 
BCP diz que vai manter 
investimentos

Em entrevista ao Expresso, 
Guo Guangchang, dono e 
chairman da Fosun, garante 
que “nenhum dos investimen-
tos em Portugal está a ser con-
siderado para venda”. E refere 
que, neste momento, “não está 
a ser considerado qualquer au-
mento de capital” no BCP. E4

Fisco só ganha 23% 
dos processos no 
tribunal arbitral
> Arbitragem emite sentenças em seis meses  > Estado perde grande 
maioria dos casos  > Escolher um árbitro aumenta probabilidade  
de ganhar  > Árbitros ganham mais do dobro dos juízes comuns E12
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HABITAÇÃO

O regresso 
às casas 
com pátios 
e alpendres
Casas com pátio ou alpendre são 
a nova tendência do mercado 
imobiliário, juntando vida social 
e privada num único imóvel, com 
espaços ao ar livre que estendem a 
sala para o exterior, ganhando mais 
área útil e contacto com a natureza

Amadeu Araújo

A arquitetura saiu ao pátio para 
resgatar áreas descobertas, que 
funcionam como extensão da 
sala de estar. De origem mouris-
ca, o conceito está a ser recupe-
rado pelas novas habitações, per-
mitindo uma paisagem natural 
habitada, ligando exterior e inte-
rior, numa tendência que sempre 
esteve presente na arquitetura e 
que agora regressa ao mercado, 
valorizando as habitações.

Casas com pátio, aberturas 
no edificado, seja um jar-

dim ou uma piscina, criando 
maior integração entre os 
diversos espaços interiores 
que se voltam para esta área, 
ganhando mais luminosidade 
e ventilação.

Em contraste com uma resi-
dência convencional, “a ‘casa 
pátio’ é programada como uma 
paisagem habitada, uma re-
sidência térrea comprimida 
entre o piso e um plano de co-
bertura, ligando o interior e o 
exterior”, explica o arquiteto 
João Tiago Aguiar.

Os ambientes internos são 
concebidos como uma sequên-

cia contínua de espaços, todos 
a convergir para uma área ao 
ar livre, “sugerindo uma arqui-
tetura simples e harmoniosa 
com o construído e o natural”, 
justifica o arquiteto.

É o exemplo da Casa Cama-
rão, reabilitada por João Tiago 
Aguiar, no Bairro da Encarna-
ção, em Lisboa.

Uma moradia de três pisos: 
cave, rés do chão e primeiro 
andar, com a zona social no 
piso térreo e a área privada 
no 1º andar. A cave dispõe de 
lavandaria, escritório que fun-
ciona como quarto de visitas, 

“indo um pouco além da sua 
função óbvia”. Divisões num 
“piso ventilado e iluminado 
naturalmente por um pátio”.

O interior foi parcialmente 
redefinido de forma a valorizar 
as interações humanas, sendo 

“a maior preocupação a funcio-
nalidade, a forma como os habi-
tantes tiram partido da casa”. A 
cozinha foi “aberta para a sala 
e esta aumentada para o pátio”. 
Em resultado, “o rés do chão é 
fluido, espaçoso e unificado, ao 
agregar ainda o jardim trans-
formado numa zona social”.

Também no primeiro andar, 
há uma suíte com um pátio ex-
clusivo e dois quartos.

O arquiteto explica que esta 
é uma habitação urbana, inte-
grada na envolvente do bairro 
e que permitiu “o redesenho 
total da fachada com um con-

junto de alterações interiores”. 
Um alçado com “poucos ele-
mentos visuais, onde apenas 
prevalece o essencial, em con-
traste com a diversidade e a 
desordem personificada dos 
ambientes de logradouro”. Es-
paços “abertos ao pátio central, 
a pedido do cliente, e que se 
transformam no coração da 
habitação”.

Uma reabilitação que “não 
alterou o fundamental e valo-
rizou a propriedade”, ressalva 
o arquiteto.

João Tiago Aguiar tem em 
projeto outras habitações com 

Os ambientes 
internos são 
concebidos de forma 
a convergirem para 
uma área ao ar livre

AVISO n.º 167/2022
“1.ª ALTERAÇÃO DO PLANO
DE PORMENOR DA LEJANA

E FORMAÇÃO DE CONTRATO
PARA PLANEAMENTO”

Torna-se público, nos termos do n.º 1 do artigo 76.º do 
Decreto-Lei n.º 80/2015, de 4 de maio, na sua atual re-
dação, que a Câmara Municipal deliberou, por maioria, 
em reunião pública de 27 de junho de 2022, determinar 
o início do procedimento da 1ª alteração do Plano de Por-
menor da Lejana, que deverá estar concluído no prazo 
de 12 meses, e que não será submetido a avaliação ambi-
ental estratégica.

Torna-se ainda público, nos termos do n.º 2 do artigo 81.º 
do Decreto-Lei n.º 80/2015, de 4 de maio, na sua atual 
redação, que a Câmara Municipal deliberou na mesma 
reunião pública, também por maioria, celebrar contrato 
para planeamento para o procedimento da 1.ª alteração 
do Plano de Pormenor da Lejana.

Para a participação pública do início do procedimento, 
nos termos do n.º 2 do artigo 88.º do mesmo diploma, 
e para a discussão pública da proposta de contrato para 
planeamento, nos termos do n.º 3 do artigo 81.º do mes-
mo diploma, é estabelecido o período de 15 dias úteis, 
contados a partir da publicação da deliberação cama-
rária em Diário da República, podendo os interessados 
consultar a referida deliberação e os documentos que a 
integram na página oficial da Câmara Municipal de Faro 
em www.cm-faro.pt e no Departamento de Infraestrutu-
ras e Urbanismo desta Câmara Municipal.

Os interessados podem apresentar eventuais sugestões 
e/ou pedidos de esclarecimento sobre quaisquer ques-
tões que possam ser consideradas no âmbito deste pro-
cedimento e no âmbito da proposta de contrato para pla-
neamento, por escrito e dentro do período atrás referido, 
as quais deverão ser dirigidas diretamente ao Ex.mo Sr. 
Presidente da Câmara Municipal de Faro, e realizadas 
por uma das seguintes formas: apresentadas presenci-
almente nas instalações desta Câmara Municipal; envi-
adas por via postal para a morada Largo da Sé, 8004-
001 Faro; ou por via eletrónica para geral@cm-faro.pt, 
com indicação expressa de “Participação Pública da 1.ª 
alteração do Plano de Pormenor da Lejana e formação 
de contrato para planeamento”, e com a identificação e 
morada de contacto do participante.

Para constar, publica-se o presente aviso que vai ser afi-
xado nos lugares de estilo, bem como publicado em 2.ª 
série de Diário da República e na imprensa.

Paços do Município, 30 de junho de 2022

A Vereadora das Infraestruturas e Urbanismo
Arqta. Sophie Matias

AVISO N.º 51/2022/DEGU
Alteração à Licença de Operação de Loteamento titulada pelo Al-
vará de Loteamento n.º 571/89 de 12 de julho de 1989, alterado pelo 
Alvará de Loteamento n.º 781/96 de 29 de fevereiro de 1996. Adita-
mento ao Alvará. Processo Loteamento n.º 20/87.

Nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 78.º do Decreto-Lei n.º 555/99, 
de 16 de dezembro, na sua redação atual, torna-se público que a Câmara 
Municipal de Leiria emitiu em 28 de junho de 2022, em nome de João 
Carlos Marques Vendeirinho, o Aditamento n.º 14 ao Alvará de Lotea-
mento n.º 571/89 de 12 de julho de 1989, alterado pelo Alvará de Lotea-
mento n.º 781/96 de 29 de fevereiro de 1996, na sequência do despacho 
do Sr. Vereador datado de 22 de março de 2022, através do qual foi li-
cenciado o aumento da área habitacional, da área total de construção, 
da área em cave, da área de implantação, a alteração da cota de soleira e 
a introdução de notas aplicável a cave, parâmetros máximos, cobertura 
plana, muros confinantes com arruamento, do Lote 3 do Loteamento 
sito em Quinta da Barreta, S. Romão, extinta freguesia de Pousos, atual 
União das Freguesias de Leiria, Pousos, Barreira e Cortes, prédio descri-
to na Conservatória do Registo Predial de Leiria sob o n.º 904/19891003, 
freguesia de Pousos, inscrito na matriz urbana sob o artigo 6072, da  
União das Freguesias de Leiria, Pousos, Barreira e Cortes.

A alteração conforma-se com o disposto no Plano Diretor Municipal de 
Leiria, passando o Lote 3 a apresentar os seguintes parâmetros:
LOTE N.º 3:

–  Aumento da área máxima de habitação de 231,00 m2 para 313,60 m2;
–  Aumento da área total de construção de 366,00 m2 para 470,40 m2 

(+104,40 m2);
–  Aumento da área de garagens em cave de 135,00 m2 para 156,80 m2;
–  Aumento da área de implantação de 135,00 m2 para 156,80 m2;
–  Introdução de notas referente a regra dos muros confinantes com ar-

ruamento, tipo de cobertura, parâmetros máximos, usos permitidos 
para piso em cave;

–  Alteração da cota de soleira de 122,00 m para 123,60 m.

Em tudo o mais mantêm-se as prescrições do Alvará de Loteamento 
n.º 571/89 emitido em 12 de julho de 1989, alterado pelo Alvará de Lo-
teamento n.º 781/96 emitido em 29 de fevereiro de 1996 e respetivos 
aditamentos, assim como os demais documentos que os integram.

E para constar se lavrou o presente Aviso a publicar em jornal nacional 
e no sítio do Município de Leiria na Internet, bem como de Edital e 
outros de igual teor, que vão ser afixados no edifício-sede do Município 
e da respetiva União de Freguesias.

Leiria, 29 de junho de 2022.

O Diretor de Departamento
(Por subdelegação – Edital n.º 73/2022)

Paulo Ramos
(Assinatura digital certificada)

AVISO N.º 53/2022/DEGU
Alteração à Licença de Operação de Loteamento titulada pelo Al-
vará de Loteamento n.º 493/85. Aditamento ao Alvará. Processo 
Loteamento n.º 16/84.

Nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 78.º do Decreto-Lei n.º 
555/99, de 16 de dezembro, na sua redação atual, torna-se público que a 
Câmara Municipal de Leiria emitiu em 30 de junho de 2022, em nome 
de Marta Daniela de Figueiredo Gomes e André Emanuel de Figueire-
do Gomes, o Aditamento n.º 3 ao Alvará de Loteamento n.º 493/85, na 
sequência do despacho do Sr. Vereador datado de 7 de maio de 2022, 
através do qual foi licenciada a alteração do polígono máximo de im-
plantação a tardoz, o aumento da área de implantação e a redução da 
área de habitação, cave para estacionamento, total de construção, volu-
metria e cércea, do Lote 2 sito na Rua do Cemitério, n.º 2 do Loteamen-
to sito em Outeiro da Fonte – Marrazes, extinta freguesia de Marrazes, 
atual União das Freguesias de Marrazes e Barosa, prédio descrito na 
Conservatória do Registo Predial de Leiria sob o n.º 418/19860725, fre-
guesia de Marrazes, inscrito na matriz urbana sob o artigo 8401-P, da 
União das Freguesias de Marrazes e Barosa.

A alteração conforma-se com o disposto no Plano Diretor Municipal de 
Leiria, passando o Lote 2 a apresentar os seguintes parâmetros:
LOTE N.º 2:

–  Alteração do polígono de implantação, passando os afastamentos a 
ser os definidos na planta síntese;

–  Aumento da área de implantação de 120,00 m2 para 125,16 m2;
–  Redução da área de habitação de 240,00 m2 para 229,60 m2;
–  Redução da área de cave para estacionamento de 120,00 m2 para 

113,75 m2;
–  Redução da área de total de construção de 360,00 m2 para 343,45 m2;
–  Redução do volume de construção de 732,00 m3 para 660,00 m3;
–  Redução da cércea de 6,50 m para 5,50 m.

Em tudo o mais mantêm-se as prescrições do Alvará de Loteamento n.º 
493/85, emitido em 26 de setembro de 1985 e respetivos aditamentos, 
assim como os demais documentos que os integram.

E para constar se lavrou o presente Aviso a publicar em jornal nacional 
e no sítio do Município de Leiria na Internet, bem como de Edital e 
outros de igual teor, que vão ser afixados no edifício-sede do Município 
e da respetiva União de Freguesias.

Leiria, 4 de julho de 2022.

O Diretor de Departamento
(Por subdelegação – Edital n.º 73/2022)

Paulo Ramos
(Assinatura digital certificada)

CARTAXO – RIBATEJO 
HERDADE 145 HA

50 ha de regadio, várzeas de arroz, armazém 400 m2, PT, 2 furos de água, 46 ha
de eucaliptos, vão para 3.º corte sem contratos com celuloses, 32 ha montado de Sobro, 

última tiragem de cortiça em 2020 – 4000@, vedada e parqueada, reserva de caça
turística, excelentes acessos a fazer extrema com estrada alcatroada. Boa rentabilidade. 

Ótima localização, a 5 minutos do centro da Cidade e a 50 min. de Lisboa. CE: Isento.
www.globalquintas.com • TM: 916 194 308 / 966 265 434
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FARO – LOULÉ
MORADIA T4

Moradia com piscina, localizada na encosta de Santa 
Luzia, em Loulé, Algarve. 3 pisos: Cave com garagem 

para mais de 10 carros e WC. Piso térreo: Amplo
hall de entrada, sala de estar, sala de jantar, cozinha

(para renovar) com acesso ao barbecue exterior, WC de 
serviço e 2 suítes; Piso superior: 2 amplas

suítes com terraços (vista mar). Todas as suítes
têm roupeiros encastrados. Amplos terraços cobertos

e exteriores. Área bruta de construção 610 m2,
inserida num lote de 1318 m2. Aquecimento central, 
pré-instalação de ar condicionado e som ambiente, 

vidros duplos, barbecue. Amplo espaço exterior.
A cozinha e a piscina precisam de obras

de modernização. Arquitetura clássica, construída
com materiais nobres de qualidade. Excelente

luminosidade, com as principais fachadas a nascente-
-sul-poente... Com vistas de mar no horizonte.

Ref.ª: CAS_2971. !795.000. CE: B-

www.carpedomus.pt – Lic. AMI 9466
Consultadoria e Med. Imob., Lda.
Tel.: 214 053 760 / 914 553 919

 FARO – TAVIRA
LOTES DE TERRENO

 Vista de rio e mar no horizonte, em Tavira. Lotes com 
áreas de 246,4 m2 a 642,3 m2. Áreas de implantação

de 60 m2 a 93,5 m2. Áreas de caves de 60 m2 a 93,5 m2.
Áreas brutas de construção acima do solo de 120 m2 a 

187 m2. Áreas de logradouro (jardins) de 186,4 m2 
a 548,8 m2. Possibilidade de construção de piscina até 
45 m2. Localização em urbanização recente aprazível 

com jardins. Zona alta com bastante luminosidade. 
Proximidade a pé do rio e do centro de Tavira.

Preços a partir de !90.000 (até !170.000).
Ref.ª: TER_3373. CE: Isento.

www.carpedomus.pt – Lic. AMI 9466
Consultadoria e Mediação Imobiliária, Lda.
Tel.: 214 053 760 / 914 553 919

SOCIEDADES IMOBILIÁRIAS 
(LDA./S.A.)

Isentas de IMT e IMI
Sem ativo e passivo
TM: 964 468 392

Raquel Viana
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inclinada, articulados por um 
terceiro de cobertura plana”. 
Juntos, definem um pátio que 
é abraçado pela inclinação 
das coberturas. “O pátio, as 
oliveiras e ampla vista para a 
paisagem poente contribuem 
para o ambiente mediterrâ-
nico da casa”, justifica Safara 
Camarão.

O lado ‘verde e luminoso’

Liberdade relativamente ao 
interior, “uma separação entre 
os dois espaços em que o exte-
rior entra casa dentro, trazen-
do o lado verde e luminoso da 
natureza”.

A arquiteta “acredita” que 
estas soluções estão a ter cada 
vez maior procura e está a de-
senhar duas novas habitações 
com a mesma ideia: “pisos tér-
reos com vários volumes e liga-
ção ao pátio”. Projetos que “in-
sinuam mais espaço, abrigado 
com orientação solar e passível 
de criar sombras diferentes no 
piso térreo”.

Um pátio “acaba por valori-
zar mais a casa, com valores 
ecológicos e ganhos na eficiên-
cia energética”, adianta Safara 
Camarão.

E isto porque o pátio, “além de 
facilitar a articulação dos vários 
volumes da habitação, permite 
ter maior proteção contra os 
raios solares, com áreas som-
breadas e melhorias no conforto 
térmico dentro de casa”, expla-
na Safara Cameirão.

Casas que “facilitam o conví-
vio entre moradores e que res-
pondem a diferentes níveis de 
privacidade, com a arquitetura 
a facilitar novos espaços em 
ambientes descontinuados”, 
conclui a arquiteta.

economia@expresso.impresa.pt

pátio, no Alentejo e Sintra, 
projetadas para clientes que 
procuram “ter proximidade 
com o exterior, num espaço 
exterior com envolvente natu-
ral, seja para as crianças brin-
carem seja para usufruir da 
natureza, o que torna esse es-
paço a sala de estar da família, 
e que acabam por funcionar 
como um prolongamento da 
área interior da casa”.

Acresce que construir com 
pátio, o espaço ao ar livre “não 
é considerado área bruta edifi-
cável, o que permite dispor de 
mais espaço”, diz o arquiteto.

Mas estas casas “são mais 
caras: o que onera a constru-
ção são as fachadas e dispor 
de um pátio obriga a ter mais 
paredes”.

Na prática, uma moradia de 
!250 mil pode ter um sobrecus-
to de !25 mil com a construção 
de um pátio. “Um aumento de 
custos entre 5 e 10%”, precisa o 
arquiteto.

Na hora da venda são tam-
bém “mais valorizadas”, ex-
plica Pedro Patrício, adminis-
trador de um projeto, ainda 
em construção, em Agras do 
Norte, Aveiro.

O empreendimento Casas de 
Sol, um conjunto de vivendas 
térreas com todas as divisões 
voltadas para um pátio interior, 
tem moradias com valores que 
“oscilam entre os !700 mil e os 
!910 mil”.

E, na hora de vender, o pátio 
“valoriza a casa, no mínimo, em 
mais 10%”, revela o responsá-
vel. Patrício reconhece que os 
clientes estão disponíveis “para 
pagar mais pela utilização de 
espaços exteriores, preparados 
para utilização social”. Pátios, 
alpendres, que mantêm a pri-
vacidade das casas, mas dispo-
nibilizam “um espaço aberto”.

Na planície alentejana, Safa-
ra Cameirão projetou duas des-
tas habitações em Arraiolos, a 
poente e a sul do castelo.

Numa delas, a Casa do Cas-
telo, a opção por um pátio foi 

“opção do cliente, que quis a 
habitação integrada na paisa-
gem do sopé de Arraiolos”. A 
solução proposta foi uma casa 
com “uma zona social para re-
ceber convidados e uma área 
mais privada”. O pátio surgiu 
como elemento de separação 
e união, com o uso de uma 
“empena cega do lado da casa 
privado e uma empena aberta 
envidraçada para o pátio da 
parte social, que criou um es-
paço intermédio com uma oli-
veira no meio”. Uma habitação 
organizada em dois volumes 
“separados e com cobertura 

Uma moradia de 
!250 mil pode ter um 
sobrecusto de !25 
mil com a construção 
de um pátio

O pátio é cada vez mais uma solução usada por arquitetos e valorizada pelo mercado, que 
permite ter mais área edificável, sem ultrapassar os regulamentos e que permite ‘misturar’ 
espaços internos e externos, tornando estas habitações numa ampla varanda interior       

Venha visitar um bairro cosmopolita e vibrante, com lojas de artistas, cafés
e restaurantes, onde o típico vive lado a lado com o moderno. Venha passear 
pelos jardins interiores, pelos espaços verdes que circundam as casas, pela 
grande marginal ribeirinha, sem carros. Venha ver a luz que entra pelas 
amplas janelas, admirar a vista do Tejo a partir das grandes varandas e 
terraços. Venha surpreender-se com a arquitetura de Renzo Piano, com o 
design e escolha dos materiais dentro de casa e fora dela. Tudo isto e muito 
mais tem que ser visto. Esperamos pela sua visita.  

Venha ver onde vai querer viver.
Marque a sua visita.

WWW.PRATARIVERSIDEVILLAGE.COM
+351 910 331 000

Jardins interiores
e grandes espaços
verdes.
Só vivido. 

Private Luxury Real Estate
www.privateluxury-realestate.com

TM: 211 396 281 / 916 322 310

HERDADE 
DA AROEIRA

MORADIA T5 
C/ PISCINA INTERIOR E SPA

Primeira linha de golfe. Luxo de
grandes dimensões, nova, implantada

num lote de terreno de 1894 m2.
Preço !5.800.000. Ref.ª: 7607.

CE: em processo
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SCI – Mediação Imobiliária, Lda.
www.scimob.pt

TM: 212 071 774 / 910 984 676

CORROIOS
Apto. T3 no Parque Luso, c/ Box 2 Carros e Vista

Pinhal. Áreas muito generosas. Totalmente equipado.
Preço: !465.000. Ref.ª: 9211. CE: A
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SCI – Mediação Imobiliária, Lda.
www.scimob.pt

TM: 913 013 021 / 212 071 774

SERPA – BEJA
Magnífica herdade, hostel T6+1 com piscina

no meio do parque natural
Preço: ! 1.250.000. Ref.ª 9170. CE: B-
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CASCAIS – MURCHES
MORADIA T5+2

Constituída no Piso 0 por hall entrada, ampla sala de 
estar, coz. equipada AEG e escritório. No piso 1 possui 4 
qtos. (2 dos quais são suítes), hall e WC. No piso -1 possui 

zona técnica c/ lavandaria, divisão de apoio c/ WC e ampla 
garagem p/ 4 viaturas. Painéis solares c/ termoacumulador 

de 500 litros, A/C Inverter oculto, aspiração central, 
iluminação auxiliar LED indireta em todas as divisões, 
caixilharia em vidros duplos oscilobatentes, banheira 

hidromassagem numa das suítes, alarme. Zona exterior c/ 
piscina e agradável jardim com rega automática. Moradia 

c/ elevado padrão de qualidade de construção. Excel. 
luminosidade c/ amplas vistas p/ a serra de Sintra. CE: A.

Preço venda: !1.375.000. Ref.ª CAS_2881.
www.carpedomus.pt – Lic. AMI 9466
Consultadoria e Mediação Imobiliária, Lda.
Tel.: 214 053 760 / 914 553 919

LISBOA
CAMPO DE OURIQUE

APARTAMENTO T2
Excelente apartamento. Área Útil 106 m2. 
Apartamento em prédio recente com todas

as comodidades. Localização aprazível
com todas as comodidades na proximidade!

Ref.ª: APA_3375. ! 690.000. CE: D

www.carpedomus.pt – Lic. AMI 9466
Consultadoria e Mediação Imobiliária, Lda.
Tel.: 214 053 760 / 914 553 919
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