
Descrição do Património 

Segundo exposto em detalhe no quadro abaixo, e segundo os seus Estatutos, fazem parte do património inicial da 

Fundação Santa Rafaela Maria os bens expressamente afetos pelo fundador, nomeadamente: 

 O imóvel sito na Avenida Luís de Camões, bloco J, célula H2, números 1 a 10, Quinta da Fonte da Prata, da 

freguesia de Alhos Vedros, concelho da Moita, distrito de Setúbal, descrito na Conservatória de Registo 

Predial da Moita sob o nº 9034 na lfs 196v do livro B29 da referida freguesia e inscrito na matriz urbana sob o 

artigo 2747 da freguesia de Alhos Vedros; 

 O imóvel sito na Avenida Luís de Camões, bloco D, célula H2, números 1 a 15, Quinta da Fonte da Prata, da 

freguesia de Alhos Vedros, concelho da Moita, distrito de Setúbal, descrito na Conservatória de Registo 

Predial da Moita sob o nº 981 e inscrito na matriz urbana sob o artigo 2744 da freguesia de Alhos Vedros; 

 O imóvel sito na Rua Eça de Queiroz, bloco H, números 1 a 40, cédula H2, Quinta da Fonte da Prata, da 

freguesia de Alhos Vedros, concelho da Moita, distrito de Setúbal, descrito na Conservatória de Registo 

Predial da Moita sob o nº 2440 e inscrito na matriz urbana sob o artigo 2755 da freguesia de Alhos Vedros; 

No ano de 2013 foi ainda cedido pela Câmara Municipal da Moita, em direito de superfície, o imóvel integrado no 

domínio privado municipal, “Palacete” da Quinta da Fonte da Prata, com uma área de 10 136,70m2. 

Designação Financiamento 
próprio 

Financiamento 
público/estatal 

Amortizações 
acumuladas 

Valor em 31 
dezembro 2014 

Av. Luís de Camões artº 2747 12.993,49 € - € 5.310,88 € 7.682,61 € 

R. Eça de Queiroz artº 2755 71.059,38 € - € 29.043,94 € 42.014,44 € 

Av. Luís de camões artº 2744 59.000,00 € - € 24.115,27 € 34.884,73 € 

Palacete Qta Fonte da Prata - € 172.337,34 € - € 172.337,34 € 

Remodelação Palacete 535,68 € - € 6,23 € 529,45 € 

TOTAL 143.587,55 € 172.337,34 € 58.476,32 € 257.448,57 € 

 


