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MEMÓRIA DESCRITIVA E JUSTIFICATIVA 

 

 

Introdução 

A presente memória descritiva refere-se ao projeto de 

Conservação, Ampliação e Outras Pequenas Construções – EB1 Chousa 

Velha , localizada na rua Palmira Peixe , freguesia de São Salvador   

concelho de Ílhavo. 

 Tendo como objetivo a unificação espacial das áreas exteriores 

afetas às várias valências (1º ciclo, pré-escolar e ATL), bem como a 

melhoraria das condições de receção, a funcionalidade e ordenamento 

dos arranjos exteriores, e o aspeto geral das edificações, o município 

estabeleceu os parâmetros e o programa de intervenção a concretizar. 

 

Enquadramento Técnico e Regulamentar 

 A proposta que se apresenta, 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 total de 4.184 m2, organizam-se três 

áreas distintas: uma afeta ao 1º ciclo, com 1529 m2; uma afeta à pré e 

ATL com 1.046 m2 e outra correspondente a área de circulação comum e 

campo de jogos, com 1.553 m2.Exteriores ao recinto, consideram-se-

ainda 56 m2 (zona de entrada); 

O edifício/escola do 1º ciclo, de um piso, tem uma área coberta 

de 699,50 m2 (projeção zenital) e uma área de implantação (contacto ao 

solo) de 514 m2 . A sua área bruta de construção é também de 514 m2. 

O edifício pré-escolar, de um piso, com alpendre frontal, tem 

uma área coberta de 114,50m2 (projeção zenital) e uma área de 

implantação (contacto ao solo) de 79,10 m2 . A sua área bruta de 

construção é também de 79,10 m2. 



Município de Ílhavo 

Conservação, Ampliação e Outras Pequenas Construções-EB1 Chousa Velha 

 

 

2 

                 
Paulo Valente, Lda 

Travessa do Agro, nº 4, 3870-113 Murtosa 
Tel: 234866117   Fax: 234866944   e-mail: paulo.valente.lda@sapo.pt   

website:www.arquitecto-paulovalente.com 

 

 

 

O edifício ATL, de um piso, com alpendre frontal, tem uma área 

coberta de 112,90 m2 (projeção zenital) e uma área de implantação 

(contacto ao solo) 77,80  m2 . A sua área bruta de construção é também 

de 77,80 m2. 

 O estado de conservação dos edifícios de pré-escolar e ATl pode-

se considerar próximo do bom, não sendo notórias patologias graves. 

O estado de conservação do edifício escola do 1º ciclo apresenta 

sinais preocupantes, na medida em que as patologias evidenciadas 

carecem de tratamento eficaz e urgente de modo a evitar o seu 

agravamento exponencial. 

 As patologias mais evidentes aparentam ter duas fontes 

principais: por efeito de humidade (ascendente e infiltração) e por 

deformações/retrações superficiais e/ou estruturais, manifestando-se 

sob a forma de fissuras, mais ou menos pronunciadas. 

 

  
 

 

 A separação física entre os espaços afetos a cada valência, com 

muros e gradeamentos, constituem uma marca do espaço exterior 

existente. Estas barreiras formatam e modelam o conjunto, impondo-lhe 

uma imagem sectária. 

Os espaços exteriores apresentam superfícies diferenciadas, sem 

uma leitura coerente, nem uma hierarquia definida. Os 

pavimento/revestimentos são tão variados como pavês retangulares, 

pavês hexagonais, areia, pavimento saibrado, terreno natural, ou 

betonilha esquartelada. 
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Proposta 

 A proposta assenta em dois pressupostos, um estruturante e outro 

conjuntural. O estruturante prevê a visão unitária de todo o conjunto, 

como um único elemento, sem barreiras físicas e com uma leitura 

consequente e lógica no tratamento das superfícies (para isso, serão 

demolidos os muros divisórios interiores). O conjuntural(recorrente no 

tempo),aborda a conservação e reabilitação dos edifícios, equipamentos 

e espaços envolventes. 

 Em complemento da intervenção a levar a efeito, será construído 

um coberto de proteção à entrada do centro escolar, que servirá de 

resguardo aos seus diversos utilizadores. Formalmente, este coberto 

resulta da geometria dos muros, acessos e alinhamentos existentes. A 

sua execução será em estrutura de betão armado e laje maciça. Os muros 

constituem as suas paredes/limite. 
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O acabamento será a reboco areado fino para pintar a branco, tal 

como acontece com os restantes muros envolventes.A impermeabilização 

da cobertura será executada com tela de pvc, protegida com manta 

geotêxtil e o acabamento final será de godo lavado.   

As superfícies exteriores de paredes e tetos dos três edifícios, 

bem como as suas coberturas serão alvo de limpezas, remoções, 

substituições, impermeabilizações, pinturas e tratamentos, de acordo 

com as especificações constantes das condições técnicas especiais 

descritas em documento próprio. Propõe-se que os três edifícios tenham 

a mesma cor (branco mate), reforçando-se uma ideia de unidade (também) 

pela cor. 

Nos arranjos exteriores as áreas pavimentadas de circulação e 

recreio passarão a ser de pavê retangular, cinzento, apenas 

diferenciando a sua cor (castanho ou preto) na envolvente dos 

edifícios pré-escolar e ATL. As restantes áreas são, a “caixa” de 

areia, apontamentos ajardinados na frente publica, e terreno natural 

na envolvente ao campo de jogos (que manterá o seu piso de betonilha 

esquartelada).  

Devido às cotas de soleira existentes da pré e ATL, serão 

executadas rampas de acesso, garantindo-se a mobilidade para todos.Com 

as pavimentações propostas e a eliminação de barreiras arquitetónicas, 

as condições de mobilidade geral são melhoradas significativamente. 

Os espaços exteriores serão pontuados também com mobiliário fixo 

de apoio, designadamente com papeleiras e com a reposição dos bancos e 

dos bebedouros existentes existentes.  

 

 

 

 

Murtosa, Maio de 2015  
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