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MEMÓRIA DESCRITIVA E JUSTIFICATIVA 

 

 

 

 

 

INTRODUÇÃO 

A presente memória refere-se ao Projeto de Execução para a 

Casa Mortuária e arranjos envolventes, que a Câmara Municipal de 

Ílhavo pretende levar a efeito na freguesia da Gafanha do Carmo. 

O local de intervenção situa-se nas imediações do cemitério 

da Gafanha do Carmo, onde atualmente se implanta o lavadouro 

público. 

 

PROGRAMA 

A intervenção tem como premissa que o novo equipamento 

integre e amplie esta edificação existente. 

O programa, simples, consiste na criação de um equipamento 

com uma capela, um átrio de acolhimento, uma área de arrumos e 

áreas de instalações sanitárias. 

Exteriormente, a proposta de arranjos exteriores valoriza a 

envolvente próxima e promove a ligação entre a casa mortuária e 

o cemitério. 

 

PROPOSTA 

A proposta desenvolve-se com base no programa determinado, 

nas condicionantes impostas pela construção existente e por 

conceitos próprios sobre a interpretação e o uso de um espaço de 

arquitetura fúnebre desta natureza. 

As condicionantes impostas pela edifício já implantado são 

as mais relevantes, na medida em que determinam desde logo que a 

ampliação só se possa efetivar para sul, continuando a assumir-

se como o rosto público, voltado ao arruamento (norte). Além 

deste facto, por opção de projeto, a sua volumetria, 

alinhamentos e altimetrias são também condicionados pelas 

referências existentes. 
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Estes constrangimentos, por um lado, e o entendimento de um 

espaço desta natureza como espaço de fruição momentânea mas 

intensa, por outro, conduziram a uma proposta que se “abre” na 

confrontação com o espaço público (mantêm-se os vãos em arco 

existentes, protegidos por superfícies de vidro translucido), 

mas que se “fecha” ao exterior no espaço primordial (sala de 

corpo presente). Nesta sala, o convite à reflexão é sugerido 

pelo pequeno pátio exterior que surge em pano de fundo, por trás 

do altar. 

Porque as casas mortuárias são locais de aglomeração de 

pessoas, com espaços próprios para momentos distintos, o 

conjunto edificado prevê duas áreas de permanência/circulação de 

pessoas: a capela/sala de corpo presente e o átrio de 

acolhimento. Como área de apoio à capela, temos área de arrumo e 

como área de apoio aos utentes, confinantes com o 

átrio/acolhimento, temos as instalações sanitárias. 

 A proposta, além das suas preocupações de carácter 

funcional, contempla, de acordo com a regulamentação em vigor, 

todos as opções construtivas e equipamentos que garantem as 

devidas condições de higiene e salubridade e de segurança e de 

acessibilidade a pessoas com mobilidade condicionada. 

 Relativamente à área da edificação existente(85,35m2) 

haverá um aumento de 92,85 m2 da área de construção. A área de 

implantação (polígono de contacto com o solo) prevista é de 

197,90 m2 e a área bruta de construção de construção 178,20 m2. 

A totalidade da área coberta é de 200.15 m2. 

Construtivamente, a solução considera duas soluções 

distintas, em consequência comportar um corpo existente e um 

corpo novo. 

Para o corpo existente haverá todo o procedimento de 

remover e demolir todos os elementos construtivos que não são de 

considerar no novo projeto, ou que se encontrem em mau estado de 

conservação. Serão, pois, demolidos os tanques de lavagem e será 

refeito o massame de pavimento. 
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Demolir-se-ão as parcelas da parede sul, formando-se novos 

vãos, em arco, sugeridos por marcações existentes. 

Nas paredes de contacto com o exterior aplicar-se á uma 

solução interior de placas rígidas de poliestireno extrudido 

reforçado (tipo Wedi), com acabamento emassado e pintado. 

 Na cobertura, remover-se-ão os ripados e as telhas 

existentes, mas manter-se-á a estrutura de madeira que se 

apresenta em aparente bom estado de conservação. Após tratamento 

da estrutura de madeira, aplicar-se-á painel sanduíche térmico, 

subtelha, novo ripado e nova telha cerâmica. 

Para o corpo novo a ampliar, a estrutura base prevista é de 

betão armado e lajes fungiformes. A execução dos paramentos 

exteriores será de alvenaria dupla de tijolo vazado, sendo a 

“caixa” preenchida com placas de isolamento térmico. 

 Para o revestimento dos pavimentos interiores, mantendo-se 

uma leitura uniforme das superfícies, prevêem-se também   

mosaicos de mármores compactos com 0.60mx0.60m. 

Os revestimentos de paredes interiores serão, em reboco 

estanhado para pintar e lambrim em mármore compacto(capela/sala 

corpo presente), pastilha (instalações sanitárias) e reboco 

estanhado pintado em arrumo. 

Os tetos serão de gesso cartonado hidrofugado, emassados e 

pintados. 

As paredes exteriores do corpo existente, após serem 

tratadas, serão pintadas. As do corpo novo terão acabamento 

areado fino para pintar, tendo revestimento em soco e nos planos 

de parede nascente/sul, com chapas de pedra de granito . 

A cobertura será plana, com revestimento em sistema 

invertido, aplicando-se tela de pvc para impermeabilização. O 

isolamento térmico e a camada pesada serão no sistema composto 

de placas tipo Grisol. 
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Os sistemas de caixilharia serão de vidro simples 

estrutural e de caixilharias de alumínio anodizado à cor natural 

e acabamento satinado, com perfis para vidros duplos, baixo-

emissivos. 

A iluminação natural das instalações sanitárias é garantida 

por clarabóias em perfis de alumínio e a sua ventilação será 

forçada. 

 O edifício será dotado de todas as redes de abastecimento e 

drenagem necessárias, designadamente, águas, esgotos, pluviais, 

electricidade , ITED e sistemas mecânicos de exaustão e 

ventilação. 

 Os arranjos exteriores agem como reguladores e agentes de 

contextualização da a intervenção, definindo regras espaços  e 

hierarquias de circulação. 

 A plataforma exterior entre a casa mortuária e o cemitério 

assume-se como o plano de ligação entre estes dois espaços 

complementares. Esta plataforma, executada em pavês de cimento, 

é marcada e pontuada por lancis definidores de circulação 

automóvel e por dissuasores de trânsito. Lateralmente à casa 

mortuária, do lado nascente, mantêm-se as árvores existentes, 

conformando o espaço que ocupam com relva e atravessamentos em 

gravilha. 

Os elementos mobiliário urbano propostos (bancos, 

papeleiras, dissuasores de trânsito) enquadram-se na geometria 

global.  

 

 

 

Murtosa, Janeiro de 2016 

 

 

 

(Paulo Valente, arqº) 
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