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MEMORIA DESCRITIVA 

 

1. INTRODUÇÃO 

Refere-se a presente Memória Descritiva e Justificativa do Projeto de Arquitetura para a 

Remodelação e requalificação da antiga escola da Nossa Senhora do Pranto para albergar as 

instalações do Novo Quartel de GNR de Ílhavo, que o município de ílhavo pretende levar a 

efeito na Avenida da Nossa Senhora do Pranto e a Via de acesso ao Mercado Municipal, 

freguesia se S. Salvador, Ílhavo. 

 

Trate-se de uma intervenção em edificado existente, em que a proposta apresentada é marcada 

pelas condicionantes programáticas, funcionais e volumétricas decorrentes da pré-existência. 

Foi possível articular as necessidades de projeto com o respeito pelo edificado existente. 

 

A volumetria do edificado é a existente com as exceções das palas laterias do alçado principal 

que ganharam uma forma quadrangular, marcando as duas entradas para o edifício que ganha 

alguma personalidade e confere o edifício uma imagem mais contemporânea com uma 

Volumetria simples e integrada .  

 

 

Existente  

No terreno com uma área de 2895,00 m2, implantam-se o edifício principal, de dois pisos, com a 

área de implantação (contacto ao solo) de 583,20 m2 e a área bruta de construção de 980,80 m2 

(r/c-583,20 m2 ; 1º andar – 490,40m2) e a sul encontram-se dois edifício anexos de um piso com 

as áreas de implantação (contacto com o solo) de 70,00 m2 e 35.00m2. 

 

O espaço exterior é composto essencialmente por três áreas: o espaço frontal (Norte), o Espaço 

lateral esquerdo (Nascente) e o espaço tardoz (Sul). No primeiro, localiza-se uma área fontal 

composta por um pavimento cimentado com sinais de degradação e seis árvores. O segundo 

espaço tardoz (sul) é composto pela área de recreio, com pavimento cimentado e ensaibro com 

sinais de degradação e pontuada por algumas árvores localizadas aleatoriamente. O acesso de 

viaturas é feito no limite a Poente, confinante com a via pública. O terceiro a Nascente encontra-

se uma zona com pavimento betuminoso, uma caixa de areia e pavimento ensaibrado mais na 

zona tardoz. 

 
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 
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aceitável, sendo de manter o princípio instalado. A área em saibro e em cimento apresentam 

cotas diferentes e problema de drenagem, impossibilitando qualquer tipo de utilização desse 

espaço para o fim a que se destina. Assim o pavimento será regularizado  

 

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, 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. 

 

 

2. ENQUADRAMQNETO DA PROPOSTA DE REMODELAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO 

Uma vez que a antiga escola da Nossa senhora do pranto se encontra desativada, surge a 

necessidade de otimizar este espaço, assim, a implementação do Novo quartel da GNR nesse 

local surge um elemento fundamental na estratégia de valorização sócio-económica e segurança 

da comunidade.  

Este projeto está inserido na operação de qualificação urbana, social e cultural do município de 

ílhavo. 

 

 

3. INSERÇÃO URBANA E PAISAGÍSTICA DA EDIFICAÇÃO E SUA 

ARTICULAÇÃO COM O EXISTENTE E ESPAÇO PÚBLICO EXISTENTE 

A intervenção localiza-se nos edifícios existentes cujos trabalhos serão essencialmente de 

reformulação interior com as exceções, nomeadamente: 

Da remoção de rebocos existentes e a alvenaria de suporte com aprox. 0,05m de profundidade 

nos elementos salientes das fachadas exteriores, nos alçados Norte e Sul, executada de modo a 

regularizar o suporte num pano único, de modo a garantir aplicação do sistema de isolamento 
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térmico ETIC’S, assim como, a demolição integral das palas de sombreamento em betão 

armado das entradas e fachadas laterais e posterior do edifício existente. 

Os vãos do alçado principal Norte serão construídos com 1.05cm de altura. 

As palas laterias do alçado principal que ganharam uma forma quadrangular, marcando as duas 

entradas para o edifício e confere o edifício uma imagem mais contemporânea com uma 

volumetria simples e integrada.  

O revestimento e pinturas aplicadas garantem um equilíbrio cromático com as construções 

vizinhas, proporcionando uma correta inserção urbana e paisagística da edificação. 

Foi previsto o acesso a pessoas de mobilidade condicionada ao piso de rés-do-chão com as 

características definidas em Decreto-lei. 

 

4. PROPOSTA 

Demolições desmontagens e limpezas 

Nos arranjos exteriores pretendem-se efetuas trabalhos preparatórios de demolições, 

desmontagem e limpeza tais como: 

Limpeza geral do local da obra e a remoção de todos os elementos existentes, nomeadamente 

postes; papeleiras e outros materiais e equipamentos devolutos, ou quaisquer outros que se 

encontrem dentro do perímetro da obra. 

Decapagem e limpeza geral do terreno na zona do antigo recreio ensaibrado, com uma 

profundidade media de 0,30m, incluindo remoção de pavimento, lancis, guias em betão, 

muretes, caleiras de pavimento, demolição das redes desnecessárias e abate, corte e 

desenraizamento de algumas árvores, incluindo todos os trabalhos e equipamentos de apoio para 

garantir a segurança da construção e área envolvente; remoção dos respetivos cepos com 

preenchimento das respetivas covas com aterro para reposição de cotas, devidamente 

compactado. 

Na execução dos trabalhos supra citados serão acauteladas as devidas medidas de segurança, 

para não danificar a estabilidade dos elementos construídos existentes, estruturais ou 

decorativos a manter. 

 

 

Coberturas 

A cobertura do edifício principal da escola em telha cerâmica será integralmente removida, 

incluindo estrutura em madeira de suporte, assim como a cobertura em chapa metálica do 

telheiro a Nascente e a cobertura do anexo junto ao telheiro Nascente, em fibrocimento. 

A cobertura em telha cerâmica existente do anexo junto ao telheiro a Poente será integralmente 

lavada a jacto de água sob pressão., assim como aa laje de cobertura do telheiro Poente. 
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Levantamento de todas as serralharias exteriores em ferro para tratamento e pintura e posterior 

reaplicação em obra 

Limpeza a jacto de água sob pressão dos muros de vedação e paredes dos anexos existentes 

telheiros e edifício principal. 

 

Exteriores: 

Demolição integral das palas de sombreamento em betão armado das entradas e fachadas 

laterais e posterior do edifício existente. 

Demolição e remoção integral dos socos em pedra calcária existentes em remates aos 

pavimentos exteriores. 

Demolição (Picagem) e remoção de rebocos existentes e a alvenaria de suporte com cerca de 

0,05m de profundidade nos elementos salientes das fachadas exteriores, nos alçados Norte e 

Sul, executada de modo a regularizar o suporte num pano único. 

Remoção de toda a caixilharia e portas existentes exteriores; 

Demolição dos pavimentos cimentados; 

Remoção das pedras de soleira em mármore e peitoris em padra calcária. 

 

Interiores: 

Demolição de paredes interiores e exteriores em alvenaria simples e duplas, necessárias ao 

cumprimento do programa; 

Demolição das instalações sanitárias existentes; 

Remoção de toda a caixilharia, portas interiores, equipamentos sanitários e mobiliário fixo ou 

móvel para posterior reutilização indicado pelo dono de obra. 

Remoção integral de equipamento e dispositivos de alimentação elétrica, iluminação, 

telecomunicações, vigilância, segurança contra incêndios entre outros. 

Picagem e Remoção de rebocos existentes em paredes e tetos (caso evidenciem degradação) 

interiores até atingirem o suporte para tratamento das patologias e para receber o novo 

revestimento. 

Preservação do mosaico hidráulico existente em alguns compartimentos e reaplicação do 

mesmo nas ligações entre as zonas novas e existentes; 

Preservação do corrimão das escadas; 

Preservação e recuperação do revestimento das escadas em marmorite. 

 

Construção de novos elementos 

Construção de paredes em alvenaria rebocadas com areado fino com e sem revestimento; 
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Construção de teto falso. 

Construção de instalações sanitárias e balneários; 

Aplicação de nova caixilharia; 

Aplicação de reboco com acabamento areado fino em zonas interiores previamente analisadas e 

sujeitas a demolição dos rebocos existentes por deterioração ou desagregação  

 

Demolição das palas do alçado principal sobre as duas entradas e Construção de dois volumes 

abertos no rés-do-chão. 

 

5. PROGRAMA DE UTILIZAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES 

A edificação articula-se em dois pisos, nomeadamente:  

 

Rés-do-Chão   1º Piso  
 
01_Atrio   
02_Circulação vertical   
03_Circulação       
04_Cela 
04_Cela 
05_Sala de Espera     
06_Plantão 
07_Inst. Sanit. Pública Acessível 
08_Circulação 
09_Secretaria 
10_Arquivo 
11_Circulação 
12_Depósito de armas 
13_Inst. Sanitária feminina 
14_Inst. Sanitária masculina 
15_Inqueritos 
16_Inqueritos 
17_Apoio a vítima 
18_Sala polivalente 
19_Circulação vertical 
20_Circulação 
21_sala de patrulha 
22_Arquivo morto 
23_Polo técnico 
24_Instalação sanitária 
25_zona técnica 
26_Cozinha 
27_Bar/refeitório 
28_Telheiro/Garagem 

 
7.90m2 

12.00m2 
7.55m2 
7.50m2 
7.50m2 

32.85m2 
9.60m2 
5.35m2 
9.65m2 

35.20m2 
9.05m2 

49.10m2 
7.25m2 
5.20m2 
6.80m2 

15.75m2 
15.30m2 
15.30m2 
31.80m2 
15.65m2 
29.70m2 
9.70m2 
7.25m2 
7.50m2 
5.40m2 
6.45m2 
6.45m2 

29.85m2 
80.70m2 

  
 
 
29 _ Sala de Operações 
30 _ Instalação sanitária 
31 _ Circulação 
32 _ Gabinete do Adjunto  
33 _ Gabinete do Comandante 
34 _ Instalação sanitária 
35 _ Circulação 
36 _ Quarto do Comandante 
37 _ Instalação sanitária 
38 _ Quarto do Ajunto   
39 _ Instalação sanitária  
40 _ Circulação 
41 _ Balneário   
42 _ Camarata  
43 _ Circulação  
44 _ Camarata      
45 _ Balneário 
46 _ Circulação  
47 _ Vestiário  
48 _ Balneário  
49 _ Circulação  
50 _ Camarata  
51 _ Camarata  
52 _ Balneário  
53 _ Vestiário   
54 _ Circulação vertical  
55 _ Circulação vertical 

 
 
 

24.40m2  
2.30m2  

10.80m2  
12.40m2  
12.65m2  

2.40m2  
54.75m2   
11.45m2  

3.40m2  
11.45m2  

3.40m2  
4.40m2  
8.55m2  

17.20m2  
4.65m2  

17.50m2  
8.50m2  
4.65m2  

17.50m2  
8.50m2  
7.10m2  

15.85m2  
11.10m2  
15.00m2  

7.50m2  
6.15m2  
4.30m2 

Total (área útil)  489.30m2  Total (área útil) 307.85m2 
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6. QUADRO SINÓPTICO 
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2895.00 0 4 2 0 490.40 116.80 105.20 888.00 116.80 105.20 1110 
 

 

 

 
 

7. CARACTERISTICAS DOS DIFERENTES ELEMENTOS DA CONSTRUÇÃO 

Geral 

Trata-se de um projeto de requalificação do edificado existente e, como tal, onde é possível, 

mantêm-se e recuperam-se estruturas existentes. Onde as condições de conservação dos 

elementos existentes exigem, procede-se à sua substituição. 

 

 

Estrutura, paredes e fundações: 

Junto a base do edifício será executada uma vala com cerca de 0.60m de profundidade para 

drenagem periférica com caixa de ligação as caixas de visita de rede de drenagem de águas 

pluviais, com as seguintes impermeabilizações (ver caderno de encargos e pormenor 

construtivo): 

• Lavagem e limpeza dos paramentos verticais; 

• 2 Demãos de emulsão betuminosa; 

• Placas de poliestireno expandido (XPS) com 4cm de espessura; 

• Tela pitonada; 

• Camada de manta a envolver o paramento vertical e perfil da vala; 

• Tubo de geodreno c/filtro o 125 em rolo revestido com geotextil (SN2); 

• Enchimento da vala com seixo rolado. 

 

Paredes: 

• As paredes existentes serão tratadas, recuperadas e isoladas pelo exterior com o sistema 

ETIC’S. 
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• As paredes interiores existentes interiores caso evidenciem degradação serão tratadas e 

recuperadas até atingirem o suporte para tratamento das patologias e para receber o 

novo revestimento. 

• As paredes interiores a executar serão em alvenaria de tijolo vazado devidamente 

rebocadas com areado fino e pintadas e revestidas com os devidos acabamentos 

consoante a sua utilização. 

 

ACABAMENTOS 

Acabamentos exteriores: 

Após as paredes exteriores estarem devidamente tratadas, recuperadas e isoladas, terão 

diferentes tratamentos em termos de materiais (conforme indicação nos desenhos), a saber: 

• Tinta em membrana impermeabilizada de cor branca e cinza (conforme peças 

desenhadas) CIN, ou equivalente devidamente certificadas; 

• Plaquetas em cerâmico tipo cerâmica vale da gândara refª Branco Alcácer 24x2x7, nas 

fachadas exteriores Norte e Sul. 

 

Caixilharia exterior: 

• A caixilharia será em alumínio cinza acetinado com ruptura térmica, sistema AXI da 

Anicolor ou equivalente. Os vidros incolores a aplicar nas janelas serão duplos com a 

espessura própria para o fim a que se destinam; 

• Pedras de soleira e peitoris serão em chapa de alumínio quinada e granito pedras 

salgadas de grão fino com aresta biselada; 

 

Cobertura: 

Será dividida em dois sistemas, nomeadamente: 

• A cobertura da construção principal será substituída, nomeadamente por uma estrutura 

em perfis de aço leve constituída por asnas, madres, travessas, cumeeira, travamentos e 

todos mais elementos e nova telha cerâmica, tipo Lusa, idêntica à existente. Será 

aplicado isolamento térmico na esteira.  

• Nas coberturas secundárias de rés-do-chão será aplicada nomeadamente: 

-No telheiro a Nascente será aplicado cobertura em painéis sandwich com 40mm de 

espessura sobre uma estrutura metálica em perfis metálicos galvanizado apoiada nas 

vigas existentes; 

- Na cobertura a poente será aplicada cobertura em painéis sandwich com 40mm de 

espessura sobre um ripado de fixação em perfis metálicos galvanizado aparafusados a 

laje existente, os rufos serão em chapa lacada a mesma cor; 
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- A cobertura do anexo existente em fibrocimento será substituída por cobertura em 

painéis sandwich com 40mm de espessura sobre um ripado de fixação em perfis 

metálicos galvanizado aparafusados as madres existentes, os rufos serão em chapa 

lacada a mesma cor; 

 

Pavimentos 

Nos pavimentos exteriores serão aplicados três tipos de revestimento de solo, devidamente 

aplicados segundo caderno de encargos, nomeadamente:  

• Lajetas em betão 45x45x3.8cm, com acabamento liso, aplicado na zona frontal do 

edifício; 

• Pavimento em macadame betuminoso, no logradouro posterior; 

• Granito de grão fino de pedras salgadas com acabamento serrado e aresta biselado, 

localizado nos dois pórticos na zona frontal das duas entradas, principal e secundária. 

 

Muros de vedação 

Limpeza, tratamento e recuperação caso necessário dos muros de vedação, que serão pintados a 

cor branca, com tintas CIN devidamente certificadas. 

 

Serralharias 

As serralharias exteriores em ferro existentes serão removidas para serem tratadas e reaplicadas 

em obra, incluindo decapagem, renovação ou substituição integral de perfis degradados, reforço 

e execução de novas soldaduras; metalização e pintura com tinta esmalte CIN Sintecin 

acetinado, ou equivalente, após aplicação de primário. 

 

 

 

Acabamentos interiores: 

Tetos: 

Optou-se por três tipos de tetos: 

• Reboco com acabamento areado; 

• Gesso cartonado consoante nas zonas secas; 

• Gesso cartonado hidrófugo nas zonas húmidas. 
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Paredes: 

As paredes terão diversos acabamentos consoantes as divisões, nomeadamente: 

• As instalações sanitárias e balneários, será aplicado revestimento cerâmico Margrês 

serie Extreme Low grey NR 30x60x1.5cm ou equivalente até 2.10m de altura e reboco 

areado fino a partir de 2.10 até ao teto; 

• Átrio de entrada, sala de espera, plantão, secretaria circulação, arquivo, sala de patrulha, 

será aplicado revestimento vinílico cinza até altura de 2.10m e reboco areado fino a 

partir de 2.10 até ao teto; 

• Nas zonas de circulação o mosaico hidráulico existente manter-se-á e será efetuada a 

reaplicação de peças de parede recuperadas nas ligações novas e existentes necessárias. 

• A parede fontal da zona de atendimento será revestida com painéis fenólicos de 12.5mm 

de espessura á cor Gris Orage G059 da Polyrey ou equivalente; 

 

Pavimentos: 

Após estar devidamente garantida o desengorduramento, limpeza e limpeza do pavimento 

existente será plicado segundo especificações técnicas: 

• Mosaico cerâmico tipo "MARGRÉS" série Extreme Low Grey EX3 NR 60x60x1,5 cm, 

ref.: mm 3680 R9, ou equivalente, incluindo rodapé cerâmico de 10cm"MARGRÉS" 

série Extreme Low Grey EX3 60x60x1,5cm nas celas, nas instalações sanitártias, na 

sala polivalente, no arquivo morto, no polo técnico na zona técnica, cozinha no 

bar/refeitório e no 1º piso excluindo as zonas de circulação. 

• Revestimento Vinílico em pavimentos interiores tipo FORBO côr 13082 gravel 

concrete,  NSC 7005-R50B_ LRV 15% com rodapé em meia cana, ou equivalente nas 

zonas de acesso ao público, nomeadamente no átrio de entrada, sala de espera, plantão, 

instalação sanitária pública e acessível. 

• Zonas de entradas, pedras de soleira (ver peças desenhadas no mapa de acabamentos), e 

em granito de grão fino, cinza pedras salgadas com acabamento amaciado e arestas á 

vista biseladas com acabamento igual a superfície. 

Na zona das escadas o revestimento a marmorite existente será limpo, reparado e tratado. 

Nas zonas de circulação o mosaico hidráulico existente manter-se-á e será efetuada a 

reaplicação de peças de parede recuperadas nas ligações novas e existentes necessárias. 
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Carpintarias: 

• As portas serão em termolaminado cor cinza (ral 7040), Os aros e guarnições serão 

lacados a cor cinza, (ral 7040) acabamento acetinado; 

• As portas dos roupeiros e móvel da cozinha inferior e superior, serão em aglomerado de 

madeira estratificado melamínico de cor branco acetinado; 

• O móvel da cozinha, os móveis das instalações sanitárias privativas serão constituídso 

por uma estrutura modular e portas em aglomerado de madeira hidrófugo estratificado 

melamínico branco mate; 

• O balcão de atendimento para o gabinete de plantão e para a secretaria serão 

constituídos por uma estrutura em painéis OSB tipo III, revestida com Vinílico e lacado 

de cor branca nos elementos assinalados; 

• Na zona das instalações sanitárias e balneários serão aplicadas divisórias e os tampos do 

lavatórios em painéis fenólicos de cor cinza em ambas as faces com acabamento 

satinado mate. 

 

 

Equipamento 

• Nas instalações sanitárias serão utilizadas louças vitrificada de cor branca, o que inclui 

bacias sifónicas de descarga à parede, lavatórios encastrados e urinóis com sistema de 

descarga bem como todas as torneiras e acessórios, conforme definido em caderno de 

encargos. 

• Nas celas serão previstos serão previstos sanitas turcas e lavatórios em inox, assim 

como os respetivos equipamentos específicos definidos em caderno de encargos; 

• Na cozinha serão instalados o lava-loiça, placa de fogão e exaustor.  

• Na cozinha será prevista a localização do frigorífico, da máquina de lavar loiça e 

máquina de lavar roupa na zona técnica. 

 

 

Rede de Abastecimento de Água 

O abastecimento de água potável processar-se-á através de um ramal proveniente da rede 

pública, que serve a rua, fazendo-se a inserção no ponto mais favorável, dependendo do 

projeto da especialidade. 

 

Rede de Drenagem de Esgotos 

A drenagem das águas residuais processar-se-á através de ligação à rede de recolha Pública, 

segundo o projeto da especialidade. 
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Instalações Elétricas e Telefónicas 

Serão executadas tendo em base as redes públicas que servem o local e de acordo com os 

projetos de especialidades e as prescrições regulamentares em vigor. 

 

Video-vigilância e deteção de intrusão 

Serão instalados sistemas de CCTV e Deteção de Intrusão. 

 

Segurança contra Incêndios 

Serão executadas de acordo com o projeto da especialidade e as prescrições regulamentares 

em vigor, tendo em atenção que se trata de um edifício existente . 

 

 

Equipamentos _ dispositivos de imagem institucional 

Está contemplada a execução de uma bandeira biface mural e um poste de bandeira biface 

segundo as características técnicas, construtivas, luminotécnicas e expositivas indicadas em 

caderno de encargos deverão ser estritamente respeitadas.  

 

 

 

Em tudo o mais omisso, serão cumpridas as boas normas de construção bem como os 

regulamentos em vigor de acordo com a legislação. 

 

 

 

Aveiro, 02 de Novembro de 2015 
 

 

____________________________________________ 

 

O técnico responsável 
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