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MEMÓRIA DESCRITIVA E JUSTIFICATIVA 

 

 

Introdução 

A presente memória descritiva refere-se ao projecto de para a 

Conservação, Ampliação e Outras Pequenas Construções , que o Município 

de Ílhavo pretende levar a efeito na escola EB 1 Cale da Vila, 

freguesia da Gafanha da Nazaré,   concelho de Ílhavo. 

 Tendo como objetivo a melhoraria das condições de 

funcionalidade, salubridade e acessibilidade da escola, o município 

estabeleceu os parâmetros e o programa de intervenção, a concretizar 

ao nível do espaço exterior e do espaço edificado. 

 

Enquadramento Técnico e Regulamentar 

 A proposta que se apresenta para a construção deste equipamento, 

está em concordância com as normas técnicas gerais e específicas da 

construção, bem como as disposições legais e regulamentares 

aplicáveis, designadamente, entre outras, o Regulamento do PDM de 

Ílhavo, o RMUE, o RGEU e o Dec-Lei nº220/2008 de 12 Novembro. 

 

Existente 

 No terreno com uma área de 2.590 m2, implantam-se o edifício 

principal , de dois pisos, construído no âmbito do Plano dos 

Centenários  com a área de implantação (contacto ao solo) de 502,60 

m2, a área coberta de 550,20 m2 (projeção zenital) e a área bruta de 

construção de 810 m2 (r/c-502,70 m2 ; 1º andar – 307, 30 m2) e a 

poente, o edifício anexo, polivalente, de um piso com as áreas de 

implantação (contacto com o solo) e bruta de construção de 57,60 m2 e 

a área coberta de 69,60 m2. 

Na ala poente do edifício principal, distribuídos através do 

hall/circulação, localizam-se em r/c os espaços de refeitório e sala 

de pré- escolar e no primeiro andar os espaços de sala de apoio 

educativo e ATL. Na ala nascente o hall/circulação distribui os 

espaços de salas de aula 1 e 2 no r/c e salas de aula 3 e 4 no 

primeiro andar. 
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Através de ambos os hall/circulação, acede-se ao pátio/alpendre 

coberto (aposto a norte), às instalações sanitárias e aos espaços de 

cozinha/copa a poente e sala de apoio/reprografia a nascente. 

 O edifício polivalente é composto por uma sala e duas 

instalações sanitárias. 

 O espaço exterior é composto essencialmente por duas áreas: o 

espaço frontal (sul) e o espaço tardoz. No primeiro,  localiza-se uma 

área lúdica composta por casinhas de brincar, caixas de areia e 

bonecos com mola. Ao centro uma pequena área ajardinada, descomprime o 

espaço e a nascente a área  de acolhimento. O espaço tardoz é composto 

por campo de jogos e pela área de recreio, em saibro, pontuada por 

duas árvores localizadas nos quadrantes nordeste e noroeste. O 

eventual acesso de viaturas é feito no limite sudeste, confinante com 

a via pública. 

 As construções apresentam algumas patologias exteriores, 

predominantemente superficiais, essencialmente causadas por humidades 

de ascensão por capilaridade ou por efeitos de infiltração, quer pelas 

coberturas, quer por elementos de descarga. São patentes também 

algumas microfissuras, não se detetando fissuras de caráter 

estrutural. Nos telhados deverão existir telhas de revestimento 

quebradas ou pontos de infiltração em áreas de ligação parede/telhado, 

constatando-se esse facto, de forma clara no pátio /alpendre. 

No interior da construção, pode-se dizer que, no corpo principal 

da escola, não se evidenciam patologias particularmente graves, mas 

são evidentes, sobretudo ao nível do r/c, sinais de degradação física 

e ambiental, provocadas pelo efeito da humidade. O seu efeito, 

resultante de condensação é visível essencialmente nos tetos e nas 

transições teto/parede, através de vestígios fúngicos. O efeito mais 

pronunciado em alguns pontos das salas resulta de humidades de 

ascensão por capilaridade, com formação de sais, originando a 

desagregação de parcelas de pintura, rebocos de revestimento e 

rodapés. 

 Onde as patologias se apresentam com maior gravidade é na área 

da construção onde se irá proceder à intervenção mais aprofundada, 

incluindo a demolição das instalações sanitárias atuais. 
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De facto, as áreas de pátio/alpendre, instalações sanitárias, 

cozinha e sala de apoio/reprografia, apresentam patologias graves, 

também causadas por efeito de humidade (condensação, ascensão por 

capilaridade, infiltração), por deficiente drenagem (cota interior é 

inferior à cota de passeio exterior) e por efeito de impactos 

mecânicos. 

 No interior do anexo polivalente as anomalias são da mesma 

índole, mas muito pouco pronunciadas. 

 No espaço exterior os pavimentos são compostos por pavê 

hexagonal (em circulações pedonais) e por saibro em grande parte do 

recreio. As superfícies de passeios encontram-se em estado aceitável, 

sendo de manter o princípio instalado. A área em saibro apresenta um 

problema grave de drenagem no inverno, impossibilitando qualquer tipo 

de utilização desse espaço . 

 

Proposta 

 A proposta assenta em dois tipos de intervenção interior  e 

exterior: construção nova e conservação e reabilitação. 

 A construção nova incide na execução de um novo corpo com  

espaços laterais de prolongamento do pátio/coberto, área de arrumo e 

área técnica(caldeira) e área de instalações sanitárias, que 

concentrará os sanitários dos alunos, masculinos e femininos do ensino 

básico, dos alunos de pré escolar e do pessoal docente e auxiliar. 

Este novo corpo, axial, com uma área de construção 159,30m2  

centra-se com a sequência estrutural existente. A implantação axial e 

simétrica resulta como o prolongamento dessa matriz espacial e 

funcional do edifício principal. 

 Com uma ocupação de 80 alunos do ensino básico e 20 alunos de 

pré-escolar, as instalações sanitárias cumprem as disposições  do 

Despacho Conjunto nº 268/97 de 25 de Agosto no que respeita à relação 

desse efetivo com o número e tipo de equipamentos a instalar. 

Com o propósito de reforçar a inclusão, em detrimento de 

instalar um espaço independente para alunos com mobilidade 

condicionada, optou-se por inserem-se em cada instalação sanitária 

(masculinos e femininos), as cabinas adaptadas a essa realidade. 
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 As instalações sanitárias do pessoal apresentam dois espaços 

autónomos com  antecâmara e cabina. 

 A sala de apoio/reprografia será ligeiramente aumentada, ficando 

com a mesma dimensão da cozinha/copa. 

 Um dos aspetos relevantes nesta área de intervenção, tem a ver 

com a elevação do pavimento do pátio coberto/copa/reprografia, para a 

cota de soleira de acesso ao exterior, facto que, aliado à 

impermeabilização da superfície, além de melhorar significativamente 

as condições de mobilidade, resolverá os problemas de drenagem e 

humidade no pavimento. 

Os trabalhos de conservação e reabilitação nas edificações 

(interior e exterior) foca-se essencialmente no tratamento das 

superfícies(pavimentos/paredes/tetos/fachadas/cobertura) através da 

sua regularização e da eliminação dos problemas resultantes de focos 

de humidade, com o respetivo tratamento aplicado a cada situação 

(descrito nas condições técnicas especiais do projeto) e no acabamento 

dessas mesmas superfícies. 

A operação construtiva de maior relevo no interior do edifício 

principal ocorrerá no r/c, nas salas de pré-escolar e salas de aula 1 

e 2. Nestes espaços, remover-se-ão os pavimentos de soalho existentes 

(a sala pré-escolar tem também linóleo sobre o soalho) e executar-se-

ão novos massames de pavimento, impermeabilizados. 

No espaço exterior tratar-se-á o campo de jogos, designadamente 

o seu perímetro de proteção (muretes, vedações), bem como se tratarão 

as superfícies pavimentadas, com duas opções principais: As áreas de 

circulação/passeios com pavê hexagonal de betão e a área de recreio 

com pavimento betuminoso. São propostos também, dois apontamentos de 

área verde permeável (200 m2), um na frente sul e outro, ao longo da 

frente norte e duas pequenas notas de pavimento de proteção na 

envolvente dos “bonecos mola”. Como complemento ao espaço exterior, 

distribuem-se, repostos, ou novos, mobiliário e equipamentos de apoio 

(casinhas de brincar, caixas de areia, mesas, bancos, papeleiras, 

bebedouro); 
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Com a intervenção, o conjunto edificado ficará com uma área de 

total de implantação de 688,60m2, dos quais 631m2 afetos ao edifício 

principal e 57,60m2 afetos ao edifício anexo(polivalente). 

Relativamente à área bruta de construção, o edifício principal terá 

939 m2 e o anexo mantem os 57,60 m2. 

A obra a levar a efeito melhorará as condições de acessibilidade 

em r/c, quer nos acessos e circulações em espaços exteriores quer em 

espaços interiores (pela aplicação de novas pavimentações, 

dimensionamento de aberturas e eliminação e controle de barreiras 

arquitetónicas provocadas por desfasamentos de cotas em transições de 

espaços); 

 

Opções Construtivas 

ESTRUTURA BASE – A estrutura base do corpo novo da construção será 

executada em betão armado no sistema porticado pilar/viga.  As lajes 

de pavimento e tecto serão aligeiradas ou maciças, conforme as 

situações de projecto. Toda a malha estrutural será cintada través de 

lintéis ou vigas cinta de amarração em betão armado.  

ALVENARIAS – As paredes exteriores da parte nova da construção,  , 

serão executadas em bloco de alvenaria, dupla, de 30x20x15 e 30x20x11. 

As paredes interiores serão montadas em alvenaria de tijolo vazado de 

30x20x15 ou 30x20x11, conforme situações de projecto. 

ISOLAMENTO TÉRMICO – Aplicar-se-ão placas de isolamento térmico de 5 

cm de espessura tipo “roofmate” , “wallmate” e “floormate” sobre as 

lajes de cobertura, paramentos exteriores  e lajes de pavimento, 

respectivamente.  

COBERTURA – As coberturas planas, isoladas termicamente serão 

revestidas a zinco de junta agrafada tipo VM, sobre manta pitonada. 

REVESTIMENTOS/ACABAMENTOS – O acabamento das paredes exteriores 

mantem- se rebocado e pintado a branco. Os elementos existentes de 

tijolo maciço manter-se-ão. 

 O acabamento dos pavimentos interiores varia conforme os espaços em 

causa, mas assenta em duas opções: o grés porcelânico e o parquet ao 

cutelo nas áreas novas ou renovadas e o soalho nas áreas inalteradas.  
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O acabamento geral das paredes interiores tem três opções de 

acabamento: o reboco pintado, o mosaico porcelânico em lambrim e o 

azulejo.   

O acabamento geral dos tectos será em reboco (areado ou estanhado) 

pintado. 

CAIXILHARIA – As caixilharias de portas e janelas exteriores, serão de 

alumínio lacado, com perfis para vidros duplos baixo-emissivos.   

CARPINTARIA – As carpintarias a aplicar são diversas, desde a 

aplicação de painéis de resinas fenólicas termo endurecidas em 

divisórias, a rodapés de mogno para pintar, até portas estruturadas a 

madeira com miolo de platex e platex revestido a laminado de alta 

pressão. Esta variedade de opções resulta das diversas funcionalidades 

e espaços onde se inserem. 

REDES DE ABASTECIMENTO E DRENAGEM – Todos os trabalhos, instalação , 

equipamentos e infraestruturas aplicados, deverão estar de acordo com 

o disposto nos respectivos projectos específicos e com a 

regulamentação em vigor. 

As redes a instalar ou a alterar serão de eletricidade, águas, 

pluviais, saneamento, gás e ITED . 

PINTURA – A cor base exterior das edificações manter-se-á branca. 

No interior, as superfícies de parede terão cor cinza em lambrim e cor 

branca do lambrim ao teto. Os tetos também serão pintados de branco. 

VENTILAÇÕES / EXAUSTÕES – As instalações sanitárias de alunos e as 

áreas de circulação (pátio/alpendre), além de ventiladas naturalmente, 

serão ventiladas mecanicamente. As i.s. de professores e pessoal 

auxiliar são ventiladas mecanicamente. 

Nos espaços de salas do edifício principal deve-se promover a 

ventilação natural sempre que possível. O recurso a ventilação e 

renovação de ar por meios mecânicos seria uma boa opção complementar, 

mas os elevados custos de instalação e manutenção do sistema 

inviabiliza, neste momento, a opção.   

 

Murtosa, Maio de 2015  

 

 

 

(arquiteto) 


