
Definidos os objectivos, a estratégia de intervenção e a proposta urbanística para 
o “Quarteirão da Cultura” como suporte e enquadramento para uma intervenção no 
património construído existente, a Casa da Cultura e o Palacete do Grémio fazem parte 
da estratégia definida no Programa do Concurso, de reforço na requalificação dos 
“valores patrimoniais edificados a preservar e potenciar”.

Palacete do Grémio    Arquivo Municipal

Casa da Cultura        Casa do Povo e da Terra

Os princípios gerais para os trabalhos de reformulação e reabilitação das 
unidades construídas em causa, consideram como condicionante, o rigor construtivo 
assim como as especificidades funcionais e orgânicas dos edifícios.

A distribuição programática obedece a uma cuidada percepção do seu programa 
funcional, não contrariando a sua lógica construtiva.

O sistema de acessos e circulações articulam com os diferentes tipos de 
mobilidade e condições de acessibilidades.

As propostas do projecto garantem uma interacção eficaz com o espaço público e 
todas as opções morfo-tipologicas fundamentam-se nos elementos escritos e 
desenhados que agora se apresentam.



Caracterização do Edifício

C a b e a o p r e s e n t e p r o j e c t o a r e c u p e r a ç ã o e 
readaptação funcional de um Palacete na Rua Major Miguel 
Ferreira, construído em 1912, num Arquivo Municipal. 

Em pleno centro tradicional da cidade de Fafe, trata-se 
de uma intervenção com forte impacto urbanístico, pelo lugar 
que ocupa, pelo seu enquadramento e pelo forte carácter 
arquitectónico que possui.

Designado como uma “casa” típica da “Arquitectura 
dos Brasileiros”, com fachadas e decoração exuberantes, 
este edifício, em razoável estado de conservação, personifica 
a vontade e o gosto característico já identificado como 
“estilo” na arquitectura do início do sec. XX, resultando numa 
espécie de solar cortês à beira da rua, dominando um lote 
estreito ornamentado por jardins de inspiração romântica e 
tropical.

É um edifício que denota na sua composição dois 
corpos igualmente regulares, sendo um deles destacado 
constituindo um torreão. A fachada frontal é marcada por um 
terceiro corpo mais pequeno e saliente que apoia a entrada 
principal e serve de balcão ao salão nobre no piso superior. 
A fachada posterior denota-se pela dupla escada que se abre 
ao exterior.

Hoje, já pouco resta para além do pátio de entrada e 
das palmeiras imponentes do jardim que recordam o passado, 
símbolo da vivência brasileira.

Estruturalmente é composto por paredes autoportantes 
de alvenaria de pedra, que, por sua vez, suportam a estrutura 
de madeira que compõem os pisos. Os pavimentos, em 
madeiras exóticas, os tectos soberbamente decorados e a 
caixa de escadas, iluminada por uma grande clarabóia, são 
de uma majestosa e requintada ornamentação e desenho, 
representando os tempos afortunados vividos no Brasil.

Preexistem, ainda, algumas das paredes interiores em 
tabique, assim como lambrins, lareira, caixilharias e muitos 
outros elementos arquitectónicos.

Com este “novo edifício” o Município resolve os 
condicionalismos espaciais que possui, criando um Arquivo 
Municipal contemporâneo e devidamente apetrechado, 
possibilitando a mais e melhor conservação do seu espólio, 
bem como um serviço público alargado, uma vez que serão 
previstos espaços de exposição, consulta e armazenamento 
adequados.

Arquivo Municipal



Arquivo MunicipalDescrição do Projecto

Face às novas realidades, torna-se imprescindível dotar os arquivos municipais de funções que 
abranjam quer áreas funcionais como espaços de depósito, salas de triagem, salas de digitalização, 
etc…, quer questões de natureza social, designadamente a disponibilização do arquivo a qualquer 
munícipe incluindo pessoas com mobilidade condicionada ou outras limitações físicas. É ainda 
fundamental dotar os novos edifícios de sistemas de segurança, sobretudo ao nível da detecção e do 
combate ao fogo, sendo elementar a salvaguarda de espólio de elevado valor histórico e patrimonial.

O projecto irá contemplar a criação de espaços para diferentes graus de utilização, 
nomeadamente espaços de carácter privado, semi-públicos e públicos. Estas valências permitirão que 
a sua utilização constitua, pela diversidade, um espaço que contribua significativamente para a 
dinâmica do centro da cidade. 

A situação em que o edifício se encontra permite que seja possível a recuperação dos elementos 
originais, mantendo a sua estrutura principal, bem como as fachadas e a cércea. 

O projecto mantém na essência os aspectos construtivos bem como o esquema funcional, 
apoiado nas duas caixas de escadas existentes e na compartimentação interior originada pelos 
paramentos em granito existentes.

A proposta visa ainda a recuperação dos elementos da cantaria existentes nas quatro fachadas, 
bem como a recuperação das caixilharias em madeira existentes, as quais foram objecto de novo 
desenho, tendo sido necessária a extinção de alguns vãos. A alteração destes vãos foi uma 
condicionante imposta, de forma a garantir as especificações técnicas necessárias para as áreas de 
depósito.

A cobertura, bem como da clarabóia, serão recuperadas com a introdução de elementos novos 
em madeira de pinho tratado, sendo que a solução estrutural aponta para a introdução pontual de 
elementos metálicos. O revestimento da cobertura, bem como a forma dos beirais, será realizado de 
acordo com a situação original. 

Ultrapassada a questão específica das áreas destinadas ao armazenamento de documentos, foi 
possível adaptar ao restante edifício o programa funcional. Desta forma, a solução mantém a principal 
estrutura física e tipológica do edifício existente.

Serão igualmente ponderadas as exigências relacionadas com a legislação aplicável 
relativamente à acessibilidade de pessoas com mobilidade reduzida, bem como as adaptações 
necessárias e possíveis, no sentido de dar cumprimento à legislação aplicável relativamente à 
implementação de normas e sistemas de protecção e combate ao risco de incêndio.

 Funcionalmente, o edifício dividir-se-á em 3 áreas distintas: 

 Área de depósito e técnica;

 Área de atendimento e consulta;

 Área administrativa.

E outra área directamente relacionada com a divulgação:

 Área expositiva.



Área de Depósito e Técnica

Dadas as condicionantes técnicas das salas destinadas ao 
tratamento e armazenamento de documentos,preparadas a responder 
a imperativos de segurança e salubridade, o projecto propõe o uso do 
piso térreo parcialmente enterrado. As definições do programa exigem 
uma disponibilidade de área superior ao que o edifício permite, neste 
sentido será  pensado um novo sector em cave subterrânea sob o 
terreno da margem direita acessível directamente do nível principal. 
No primeiro nível encontrar-se-ão dois sectores distintos, as salas de 
recepção e tratamento de documentação e o depósito propriamente 
dito,l destacar-se-á ainda o acesso de pessoal que comporta o 
destinado a pessoas com mobilidade condicionada. As salas podem 
possuir aberturas vidradas permitindo uma iluminação e ventilação 
naturais, mas controladas. O restante armazenamento é remetido para 
a cave subterrânea em três salas temáticas.

No sector técnico está previsto um cais de descarga com 
acesso directo ao exterior, uma sala de quarentena, sala de 
digitalização e uma sala de triagem e elimináveis, onde existirão 
câmaras frigorificas para desinfestação de documentos.

Área de Atendimento e Consulta

Este espaço está direccionado ao uso público. Em torno da 
recepção que orienta os diversos utentes e à``qual se chega pela 
dupla escada da fachada posterior ocupará os pisos nobres do 
palacete e reserva a parte frontal a outra função mais orientada à 
cidade.

É constituída por três salas de consulta, uma para serviços 
educativos e outra polivalente.

Existirão as áreas sanitárias convenientes diferenciadas por 
sexo e uma especifica para deficientes. 

Área Administrativa

A área administrativa encontra-se distribuída pelos pisos 2 e 3, 
onde será possível instalar cerca de 12 pessoas, incluindo uma sala 
de reuniões, copa e instalações sanitárias adequadas.

Área Expositiva

Reservada à divulgação ocupa o espaço mais exposto à cidade 
e corresponde ao mais privilegiado do edifício a entrada principal e o 
salão nobre, sendo que o acesso tem servidão pela escada 
monumental.

As salas existentes serão limpas, abertas e dotadas de todos 
os sistemas técnicos apropriados para exposição ou debate.

Circuitos de Circulação

Segundo as exigências para o bom funcionamento de 
um arquivo, os circuitos de circulação devem ser distintos e 
variados, sem que os públicos se cruzem com os de 
carácter privado destinados ao pessoal de serviço. 

Recepção, tratamento e arquivo 

A recepção das entregas é feita através do cais de 
descarga, com acesso directo ao exterior. A partir daí, os 
documentos passam para a sala de triagem onde é 
realizada a sua selecção e eliminação dos desperdícios, 
para que de seguida passe para a sala de quarentena (se 
for necessário). Após esta fase o espólio encontra-se pronto 
para arquivo em qualquer uma das salas de depósito, ou 
para ser digitalizado.

Consulta 

O utente acede à recepção, para ser conduzido para 
a sala de consulta. Requeridos os documentos pretendidos, 
o funcionário faz o levantamento no depósito cujo acesso é 
reservado. A circulação vertical é garantida por um 
elevador/monta-cargas que acede a todos os pisos do 
edifício.

Circuito público

Ha dois tipos de circuitos públicos, o que diz respeito 
à movimentação livre no Arquivo Municipal propriamente 
dito nos pisos um e dois a partir da recepção;e o outro que 
se refere à área expositiva directamente servido do exterior.

Circuito Reservado

Os funcionários entrarão pelo Piso 0, onde se 
deverão dirigir para a área reservada de “depósito”. Daí 
poderão subir para os Pisos 2 e 3 onde se encontram as 
salas de trabalho.

Circuito Condicionado

H a m o v i m e n t o s q u e s ã o c o n d i c i o n a d o s p o r 
escaparem ao controlo da recepção, tal é o caso de todos 
os acessos às áreas do Arquivo Municipal a partir do 
espaço expositivo.



Casa do Povo e da Terra

Caracterização do Edifício
Cabe ao presente projecto a Reabilitação do Edifício 

da Casa da Cultura, situada na Rua Major Miguel Ferreira, 
datada dos finais do século XIX, no Centro Museológico da 
cidade de Fafe.

À semelhança da readaptação e recuperação do 
Palacete do Grémio, esta trata-se, também, de uma 
intervenção com grande impacto urbanístico, pelo lugar que 
ocupa e define na malha urbana de toda a cidade. 

Esta casa, originária da família aristocrática do 
“Santo”, encontra-se, hoje, reduzida ao solar situado no 
gaveto das ruas Major Miguel Ferreira e Avenida das Forças 
A r m a d a s e à a l a p o e n t e , a l a e s t a q u e , o u t r o r a , 
conjuntamente com outra existente a nascente constituíam 
dependências agrícolas e armazéns de cereais.

De notar que a ala nascente foi demolida no último 
quartel do século XX para permitir a construção daquilo que 
é hoje a Av. Das Forças Armadas.

O solar propriamente dito é a casa típica da classe 
terratenente, onde se destaca um grande espaço na frente 
do edifício, agora ajardinado e uma fachada coberta de 
azulejos rematada por uma platibanda quase lisa e dois 
vasos. O átrio é de pedra lavrada e a escadaria interior, 
também em pedra, tem um patamar e desdobra-se em dois 
lanços. Estas estruturas encontram-se ainda em bom estado 
de conservação. Possuía capela e um pequeno teatrinho 
com palco.

A volumetria e constituída por três pisos e uma cave, 
de linhas horizontais, telhado com quatro águas, paredes de 
alvenaria de pedra e cantaria nas esquinas, soleira e 
ombreiras.

O segundo piso eleva-se apenas acima do terço 
central do rés-do-chão e andar.

Era um verdadeiro palácio com fachada ampla e um 
elevado número de portas e janelas. 

A intervenção que agora se apresenta visa reabilitar 
este edifício preparando-o como espaço museológico onde 
serão albergadas representações de todos os museus do 
município, e de todo o património histórico e documental do 
concelho. O âmbito da intervenção pretende a adaptação 
funcional do edifício a este desiderato, mas minimizando até 
ao limite alterações que desvirtuem a construção existente, 
preservando-a nas suas características arquitectónicas 
fundamentais.



Casa do Povo e da Terra

Descrição do Projecto

Face ao conceito base de adaptar a estrutura arquitectónica existente 
a um espaço museológico onde se albergará a representação dos museus 
de Fafe e de todo o património histórico e documental do município, a 
proposta que agora se apresenta, irá considerar a criação de diferentes 
espaços para distintos graus de utilização, classificados como espaços de 
carácter privado, semi-públicos e públicos.

Nos espaços de carácter privado ficarão instaladas as salas de 
trabalho e apoio a toda a estrutura, previstas para o piso 0 e o piso 2.

Na cave ficará instalado o arquivo que poderemos considerar como 
espaço semi-público, uma vez que será sempre previsível que, quer 
académicos curiosos da história devidamente autorizados, quer os 
funcionários a ele poderão aceder.

O espaço público, que vai ocupar a maior percentagem do edifício, 
como de resto não poderia deixar de ser, dados os objectivos da 
intervenção, comportará no piso 0 e no piso 1 salas museológicas 
temáticas, bem como espaços para exposições permanentes, temporárias, 
ou ambas.

Considerando que o edifício é, não só, uma referência arquitectónica 
na cidade, mas que também possui uma estrutura em muito bom estado de 
conservação, a obra terá em conta a reabilitação de todo o edificado, 
nomeadamente a caixa de escadas, a clarabóia, os tectos trabalhados…, 
alterando, em essência, a função, conferindo maior conforto aos cidadãos, 
quer aos que lá trabalham, quer aos que lá se dirigem, em visita ou em 
estudo, desde logo projectando a acessibilidade tal qual as normas o 
exigem com a colocação de um elevador entre os pisos 0 e 2. 

Relativamente às fachadas prevê-se a recuperação de todos os 
elementos de cantaria e caixilharia.

Os circuitos, de acesso ao edifício e internos, serão redefinidos. A 
entrada principal mantém a posição e uso actual, sendo a de serviço 
deslocada para a fachada nascente  cuja plataforma de acesso será 
reorganizada pela proposta de alteração da envolvente. 



Casa do Povo e da Terra

Circuitos de Circulação

Para optimizar o bom funcionamento de toda a 
estrutura estão previstos 3 circuitos de circulação 
distintos, associados às diferentes utilizações que o 
compõem:

Circuito de Acesso Públ ico (Recepção, 
Espaço Museológico Temático e Salas de Exposição)

Desde a praça adjacente acede-se ao edifício 
pela entrada pr incipal , onde imediatamente se 
encontra a recepção. A partir daqui serão fornecidas 
indicações dos espaços que estarão de momento à 
disposição do público, podendo utilizar quer a caixa de 
escadas, quer o elevador que se propõe em projecto.

Acesso Privado (Salas de Trabalho)

Desde a Av. das Forças Armadas, pela já 
designada entrada de serviço, os funcionários terão 
a c e s s o a o s s e u s l o c a i s d e t r a b a l h o , q u e r 
directamente, quer utilizando a caixa de escadas 
especificamente definida para o efeito.

Acesso Semi-Público (Arquivo)

Os utilizadores deste espaço podem aceder-lhe 
directamente através da entrada sul do edifício, ou por 
uma caixa de escadas secundária de acesso ao piso 
0.

O acervo dará entrada directamente por uma 
porta na fachada poente, onde será feita a triagem e a 
quarentena, para de seguida ser arquivado nos 
respectivos lugares.



Soluções de Reabilitação Estrutural
Observa-se, hoje em dia, que o aço é cada vez mais utilizado na reabilitação, 

modernização e recuperação de edificações históricas. Os antigos edifícios de alvenaria, 
danificados, muitas vezes, pelo tempo de uso, e pelas intempéries, requerem sua reabilitação 
funcional que passa pela sua recuperação estrutural. Isto também acontece nas edificações mais 
novas devido ao mau estado de conservação e manutenção. De entre as principais vantagens da 
utilização de estruturas de aço na reabilitação de estruturas pode-se citar a resistência, a leveza 
e a facilidade de montagem que estas proporcionam. Estas vantagens são levadas em 
consideração, principalmente, devido à importância arquitectónica e histórica deste edifício em 
questão. 

Do ponto de vista estrutural, as estruturas de aço podem ser usadas em todos os níveis 
da reabilitação estrutural. 

O escoramento ou protecção da estrutura original representa a primeira etapa do processo 
de reforço, quando da intervenção estrutural, de forma a garantir a segurança provisória para a 
edificação e o público. Os andaimes em aço são normalmente usados para proteger e organizar a 
edificação sob intervenção. 

Restaurar por outro lado, envolve a realização de uma série de operações necessárias na 
estrutura de uma edificação a fim de restabelecer sua eficiência estrutural  original, antes de 
ocorrer o dano. 

Reforçar representa melhorar o desempenho estrutural  a fim de permitir que a edificação 
atenda às novas exigências funcionais, como por exemplo, novo tipo de carregamento ou a 
condições ambientais. As operações de reforço podem ser subdivididas em dois casos distintos. 
O primeiro compreende operações de melhorias simples, que envolvem uma variedade de 
trabalhos em elementos estruturais individuais de uma edificação a fim de se conseguir um nível 
mais elevado de segurança sem modificar de forma significativa sua composição. O segundo diz 
respeito às operações que levam a um sistema estrutural diferente do original fazendo com que a 
estrutura suporte novas solicitações de projecto, isto é, adições verticais e/ou horizontais, e 
casos onde a mudança de uso envolve aumento do carregamento original. 

Independentemente de aspectos estruturais, operações de restauro são normalmente 
solicitadas, e dão origem a diferentes tipos de intervenções que serão descritos a seguir. 

O gutting consiste na demolição das estruturas internas de um edifício e de sua total ou 
parcial substituição por um outro tipo diferente. Pode ser necessária devido à modificação de uso 
da edificação exigindo modificações no modelo estrutural, como por exemplo, a troca de paredes 
estruturais por um pórtico estrutural. Isto é feito quando, devido a razões estruturais e/ou por 
motivos urbanísticos, torna-se necessário manter as fachadas originais de uma edificação, 
independente do que se faça no seu interior. 

A inserção compreende todas as intervenções necessárias para integrar a estrutura 
existente com a nova estrutura, ou elementos estruturais, introduzidos no interior sem alterar sua 
volumetria. As áreas internas adquirem assim novas características devido ao arranjo mais 
racional dos novos elementos estruturais que dotam a edificação de novos valores estilísticos. 
Nestes casos, devido à necessidade de não se interferir na estrutura existente, o aço é o material 
mais apropriado e mais eficiente para ser usado, graças as suas características especiais: 
elevada resistência, baixo peso e versatilidade. 

Um outro tipo de intervenção considera a redução de carregamentos actuantes na 
estrutura. Ao contrário da adição vertical, pode incluir a demolição de um ou mais andares de 
uma edificação. Quando esta intervenção é requerida, isto ocorre devido à necessidade de limitar 
cargas envolvidas, a fim de reduzir a sobrecarga nas estruturas existentes. Sendo assim, este 
tipo de intervenção consiste em substituir soalhos, telhados ou outros elementos estruturais por 
materiais mais leves. De facto, fazem parte deste tipo de intervenção a substituição de pisos 
pesados, de madeira por perfis de aço, e lajes com forma metálica (steel  deck), bem como a total 
reformulação de telhados, usando treliças metálicas. 

Após a análise de vários tipos de intervenção estrutural, nota-se que a escolha do aço 
está baseada, principalmente, em seu elevado desempenho mecânico, e, principalmente, na 
flexibilidade do sistema construtivo. 

Quando a edificação a sofrer intervenção for de interesse histórico, o seu restauro 
representa uma operação mais delicada, e o uso de estruturas de aço tem suas vantagens. As 
operações de restauro são fundamentadas na conservação de edificações pré-existentes além de 
atender às novas solicitações, assegurando seu funcionamento adequado. Essas operações 
devem ter características modernas, ser claramente distinguíveis, e reversíveis, através do uso 
de tecnologias e materiais que podem ser a qualquer tempo removidos sem danificar a estrutura 
existente. 

Uma aplicação lógica destes princípios mostra sem dúvida nenhuma, que o aço, com suas 
características e sua tecnologia, tem as vantagens necessárias para ser um material moderno, 
com características de reversibilidade, proporcionando uma perfeita harmonia entre os materiais 
do passado além de dar forma a sistemas estruturais integrados. 

Observando-se as estruturas dos telhados de edifícios construídos em betão armado nota-
se que a maioria destas estruturas são constituídas por treliças de madeira, que se deterioram 
devido ao contacto directo com agentes atmosféricos. Uma solução para esse problema pode ser 
alcançada, substituindo-se a estrutura antiga por treliças de aço. Esse método é também muito 
usado em telhados de igrejas. Quando a edificação é considerada como irrecuperável  devido aos 
danos causados, uma estrutura nova para o telhado pode ser feita, completamente independente 
da estrutura existente. 

Diversas actividades de restauro, de reabilitação e de extensão usando estruturas 
metálicas, podem ser encontradas pelo mundo inteiro, principalmente na Europa, em construções 
industriais antigas, que foram transformadas em apartamentos ou em escritórios. Edifícios muito 
degradados foram inteiramente restaurados, mantendo-se as fachadas originais e substituindo 
completamente os seus interiores por uma estrutura de aço. Estruturas autoportantes também 
foram utilizadas em monumentos históricos fornecendo uma completa integração aos valores 
estilísticos modernos. Este recurso está se tornando cada vez mais comum em restauros de 
museus. 

Eficiência Energética na Reabilitação do Edifício
A Reabilitação Térmica e Energética de edifícios constituem uma das vias mais 

promissoras para a melhoria da qualidade térmica e das reduções do consumo de energia nos 
edifícios mantendo níveis de conforto térmicos e luminosos satisfatórios para os ocupantes. Muito 
do parque edificado construído encontra-se envelhecido apresentando patologias devido à 
presença de humidades e à degradação de aspecto. Por outro lado a maioria dos edifícios foram 
construídos antes da existência de regulamentação térmica dos edifícios ou da revisão desta 
regulamentação, podendo a sua reabilitação melhorar qualitativamente o seu desempenho 
criando uma melhoria na eficiência energética destes edifícios, designadamente nos seguintes 
aspectos:

Minimizar perdas pela envolvente

• Colocação de isolamentos: 

 - Pelo Interior - mantendo a arquitectura exterior. 

 - Pelo Exterior - mantendo as áreas Interiores. 

 

• Utilização de caixas-de-ar 

• Aplicação de sistemas de caixilharia e vidros de elevado desempenho térmico: 

 - Caixilharias com corte térmico; 

 - Vidros de baixa emissividade. 

• Tratamento das zonas de ponte térmica: 

- Caixas de estore, pilares, vigas, ligações a varandas, zonas de peitoril, padieira e 
ombreiras dos vãos.

Controlar ganhos pela envolvente

• Minimização no Verão e maximização no Inverno: 

- Utilização de vidros com baixo valor de factor solar; 

- Utilização de sombreamentos (pelo exterior no Verão e pelo interior no Inverno);

- Utilização de palas horizontais nas fachadas a sul (permitem maior entrada de calor no 
Inverno e menor no Verão);

 - Utilização de palas verticais nas fachadas a Nascente e Poente.

• Utilização de maior isolamento nas fachadas com orientação mais desfavorável, 
consoante a localização do edifício.

Explorar os vãos

Utilização dos vãos orientados a Norte para ventilação e iluminação, sem sombreamentos 
exteriores.

Conservar o calor

Aumento da capacidade de conservação de calor do edifício, usando materiais de elevada 
inércia térmica.

Utilizar equipamentos e soluções eficientes

-Introdução de equipamento energeticamente mais eficientes.

-Iluminação, AVAC. 

 

-Introdução de sistemas de gestão técnica de energia, aproveitamento da envolvente 
exterior Free-cooling. 

 

-Introdução de reaproveitamento e recuperação de energia.

Incorporar equipamentos de produção de energia solar térmica

• Produção de Águas Quentes Sanitárias. 

 - Aquecimento. 

 - Arrefecimento. 

 - Ventilação. 



Reabilitação das Redes Hidraúlicas
Relativamente às redes hidráulicas, designadamente a rede de abastecimento de água 

predial, a rede de drenagem de águas residuais domésticas e a rede de drenagem de águas 
pluviais, haverá lugar à integral substituição e redefinição das mesmas, dada a intervenção 
prevista e a qualidade de que se pretende dotar o edifício.

As redes serão executadas com materiais correntes de qualidade comprovada. 

A rede de abastecimento de água predial será executada em PPR PN20.

As redes de drenagem de águas residuais domésticas e pluviais serão executadas em 
PVC PN6, e em alternativa, na rede de drenagem de águas pluviais poderá ser utilizado o zinco 
em caleiros e tubos de queda.

Rede de abastecimento de Água
A montante da entrada do edifício será instalado um sistema de hidropressão, caso se 

justifique, composto por um reservatório de água enterrado, “casa” das máquinas com sistema 
electro-mecânico e grupo hidropressor.

De acordo com a alínea d) do art. 102º do Decreto Regulamentar nº 23/95, no ramal de 
ligação à rede pública será instalada uma válvula redutora de pressão (nos casos em que a 
pressão seja superior a 600 kPa); e ainda uma válvula de seccionamento, manobrável pela 
entidade abastecedora (alínea a do art. 102º do SR); e um filtro.

A montante e a jusante dos contadores individuais, serão instaladas válvulas de 
seccionamento, manobráveis pela respectiva entidade exploradora.

O dimensionamento será baseado nos caudais unitários dos diversos dispositivos.

Os caudais de cálculo dos ramais de distribuição e colunas montantes, será efectuado a 
partir dos caudais unitários instantâneos considerando-se um coeficiente de simultaneidade 
previsto nos n.º 4 e 5 do art. 91º do Dec. Reg. atrás citado.

Os caudais de cálculo serão ainda ser obtidos através da fórmula: Qc = a x Qt^b

Utilizando-se os seguintes intervalos de conforto:

Qt < 3.2 : a = 0.5282 : b = 0.6163

Qt < 40.0 : a = 0.5136 : b = 0.5496

Qt < 270.0 : a = 0.2460 : b = 0.7576

Os diâmetros serão determinados em função do caudal de cálculo e da velocidade de 
escoamento nas tubagens.

A velocidade da água nas tubagens deverá estar de acordo com a alínea b do n.º 1 do art. 
94º do Dec. Reg., estas devem situar-se nos valores; 0.5 < V < 2 m/s.

Deverá evitar-se valores próximos dos limites máximos, afim de se evitar corrosão e 
ruídos nas canalizações.

As perdas de carga serão determinadas através do critério Darcy-Weisbach, equação 
( 1 ), sendo o coeficiente de resistência ( I ) determinado pela expressão de Colebrook-White 
( 2 ):

J = ( I/D ) x ( U^2/2xg )               ( 1 )

J – Perda de carga por unidade de comprimento;

I – Coeficiente de resistência;

D – Diâmetro da conduta;

U – Velocidade de escoamento ( m/s );

g – Aceleração da gravidade ( m/s2 ).

1/µ1 = -2 x log ( ( e / 3.7 x D) + ( 2.51 / Re x I ))              ( 2 )

Re – Número de Reynolds;

e – Rugosidade absoluta ( m ).

As perdas de carga localizadas (curvas, tês, reduções, uniões, joelhos, etc.), serão 
consideradas 15 % da perda de carga linear, nos dois circuitos (água quente e fria).

O cálculo hidráulico das pressões será efectuado com base nas perdas de carga lineares 
e localizadas, bem como nos desníveis a vencer.

Adoptar-se-á um valor mínimo de P>= 50 kPa, no dispositivo mais desfavorável, 

Rede de drenagem de águas residuais domésticas
O dimensionamento dos elementos constituintes da rede será elaborado no âmbito do 

Decreto Regulamentar nº 23/95 de 23 de Agosto de 1995.

Os caudais de cálculo serão obtidos através do somatório total  dos caudais de descarga 
de acordo com o anexo XIV e ábaco XV, do Decreto atrás citado, e aonde se pretende traduzir o 
efeito de simultaneidade das descargas.

Os caudais de descarga dos diferentes aparelhos, diâmetros mínimos e fecho hídrico 
serão os definidos em anexo.

Os ramais de descarga, desde que cumpram os afastamentos máximos entre sifão e 
secção ventilada, (nº 2 do art.214º), serão dimensionados para secção cheia.

Os colectores prediais serão dimensionados baseados na fórmula de Manning - Strickler.

U = Ks x R2/3 x i1/2

( U )  – Velocidade de escoamento ( m/s );

( Ks ) – Coeficiente de rugosidade ( m1/3 s-1 ), com adopção do valor igual a 90;

( R ) – Raio hidráulico ( m );

(  i  ) – Inclinação da linha de carga ou do fundo do colector.

Atendendo a:

Velocidades mínima: 0.60 m/s;

Velocidades máxima: 3.0 m/s;

Altura máxima: 50 %D;

Ks = 120;

Diâmetro mínimo = 110 mm

Características técnicas 
Os ramais de descarga, com inclinações compreendidas entre 1 e 4 % serão embebidos 

nos pavimentos e serão constituídos por tubagens de PVC rígido de classe 6 Kg/cm2, excepto as 
tubagens das máquinas de lavar que serão da classe 10 Kg/cm2, com vedação em anel de 
Neoprene e com os diâmetros indicados nas respectivas peças desenhadas.

Os ramais de descarga nas instalações sanitárias ligarão a uma caixa de pavimento em 
PVC rígido de diâmetro 50 mm com fecho hídrico de 50 mm, devendo respeitar os art. 252º a 
255º do Dec. Reg. nº 23/95.

A ligação destas aos tubos de queda será realizada por ramais de 75 mm de diâmetro.

Os colectores prediais serão em PVC rígido de classe 6 Kg/cm2, com os diâmetros 
indicados nas respectivas peças desenhadas e inclinações entre 2 a 4 %.

Estes recolherão as águas residuais provenientes dos tubos de queda, de ramais de 
descarga situados nos pisos superiores adjacentes, sendo conduzidas as águas para caixas 
interceptoras.

As câmaras de inspecção darão cumprimento aos art. 157º e 261º do respectivo decreto 
regulamentar, sendo constituídas por: soleira, formada em geral por uma laje de betão com 
dosagem mínima de 250Kg/m3 de cimento que serve de fundação às paredes, o seu fundo 
deverá ser constituído por meias canas para concordância dos colectores; corpo, formado pelas 
paredes com argamassa de 400 kg/m3, devendo posteriormente ser rebocadas. A sua disposição 
em planta normalmente é rectangular;

Cobertura em laje de 0.20 m de espessura, executada em betão armado com aço do tipo 
A400NR;

Tampa e aro de acordo com a NP EN 124, de boa fundição e isentos de chochos e 
defeitos devendo proporcionar uma boa vedação hidráulica a óleo.

Relativamente ao ensaios da rede, deverá cumprir-se o estipulado no art. 269º e 270º do 
Dec. Reg., observando-se o comportamento dos sifões quanto a fenómenos de auto-sifonagem e 
sifonagem induzida, esta a observar em conformidade com o indicado no anexo XXII do Dec. 
Reg. nº 23/95.

Instalações e Equipamentos Eléctricos

Generalidades
É objecto do presente estudo apresentar os critérios que presidirão ao desenvolvimento 

das várias fases dos projectos e execução de todos os trabalhos no âmbito das instalações e 
equipamentos eléctricos referentes à reconstrução.

Os projectos serão desenvolvidos tendo em consideração as recomendações 
apresentadas no programa preliminar e a legislação em vigor, nomeadamente:

- Regras Técnicas das Instalações Eléctricas de Baixa Tensão (RTIEBT), estabelecidas 
pelo Decreto-Lei n.º 226/2005, de 28 de Dezembro e aprovadas pela Portaria n.º 949-A/2006, de 
11 de Setembro.

- Decreto-Lei n.º 59/2000, de 19 de Abril e o manual ITED – Anacom.

- Regulamento Técnico de Segurança Contra Incêndios em Edifícios (SCIE), estabelecido 
pelo Decreto-Lei  n.º 220/2008, de 12 de Novembro e aprovado pela Portaria n.º 1532/2008, de 29 
de Dezembro.

Instalações e Equipamentos Eléctricos
 Alimentação

Os projectos serão desenvolvidos prevendo que as instalações serão alimentadas a partir 
da rede pública, existente no local, em baixa tensão, através de baixadas subterrâneas.

No edifício serão instalados dois serviços distintos, pelo que as instalações serão 
alimentadas por baixadas independentes, para que assim se garanta a total autonomia de cada 
instalação.   

As canalizações a criar serão projectadas tendo em consideração as soluções 
arquitectónicas apresentadas.

Serão considerados caminhos técnicos, ao longo dos corredores, sobre os tectos com as 
dimensões adequadas, assim como ductos que interligarão os vários pisos, permitindo o fácil 
estabelecimento de todas as redes de infra-estruturas, nomeadamente electr icidade, 
telecomunicações e segurança integrada.

Fora dos corredores e caminhos de circulação, sempre que possível, serão também 
estabelecidos caminhos de cabos sobre os tectos falsos. Onde não for possível  optar-se-á pelo 
tipo de instalação embebida ou à vista, conforme as características dos locais.

Será salvaguardado o princípio de que se trata da reabilitação de um edifício existente, 
pelo que, as infra-estruturas a estabelecer, serão adaptadas às condições do edifício.

As soluções a propor terão sempre em consideração os consumos racionais de energia, 
recorrendo-se à utilização de equipamentos de elevada eficiência energética e à utilização de 
energias renováveis, nomeadamente energia fotovoltaica. 



 Quadros eléctricos
Em espaço próprio, próximo da entrada principal de cada núcleo (Arquivo Municipal e 

Museu de Imprensa), será instalado o respectivo quadro geral das instalações, a partir do qual se 
alimentarão os quadros gerais de piso, e destes os respectivos quadros parciais distribuídos 
pelos pisos e nas zonas, que pela sua especificidade, exijam quadro próprio.

Considerando as características dos espaços, as instalações serão projectadas de forma 
a permitir o funcionamento autónomo de cada serviço.

  

 Iluminação

Iluminação normal
De acordo com o sugerido na legislação em vigor, o estudo luminotécnico será 

desenvolvido considerando que as luminárias a utilizar serão equipadas com lâmpadas de baixo 
consumo, fluorescentes tubulares ou compactas, conforme as características de cada local.

Será garantido o rigoroso controlo da luminosidade, assim como uma correcta filtragem de 
radiações “uv” nos espaços onde tal for recomendado.

Serão garantidos os níveis luminotécnicos, mais aconselhados para cada local, admitindo-
se a adopção de sistemas automáticos de regulação de fluxo luminoso.

 A iluminação dos espaços exteriores será garantida por circuitos comandados através de 
relógio crepuscular e constituídos por luminárias adequadas aos locais a iluminar.

   

Iluminação de segurança
Será instalada uma fonte central  de emergência, ou blocos autónomos, com autonomia, 

mínima, de 1 hora, que á falta de alimentação normal, e por zona afectada, garantirá o 
funcionamento de todos os circuitos de iluminação de ambiente e circulação, com níveis de 
iluminância não inferiores aos recomendados pela legislação.   

 Tomadas e força motriz
A partir dos quadros eléctricos de cada núcleo, serão alimentados os circuitos de tomadas 

e força motriz, de forma a satisfazer as necessidades dos vários espaços, nomeadamente:

Tomadas de usos gerais,

Instalações AVAC,

Equipamentos especiais,

Ascensor.

 Protecção de pessoas
A protecção de pessoas contra contactos directos e indirectos será garantida pela 

execução de terra de protecção a estabelecer, sempre que possível, acompanhando as 
fundações do edifício, associada a descarregadores de sobretensão e protecções diferenciais, a 
instalar nos quadros eléctricos, cumprindo as prescrições das RTIEBT.

Infraestruturas para Telecomunicações
Na elaboração dos projectos para cada núcleo, será observada a legislação aplicável.

Os níveis de qualidade da cablagem a considerar serão:

- Pares de cobre — Nível de qualidade 1b

- Cabo Coaxial — Nível de qualidade 2a

A cablagem das redes individuais será constituída por rede de pares de cobre e rede de 
cabo coaxial.

Definições

Por infra-estrutura de cablagem entende-se toda a componente passiva que inclui a rede 
de tubagem e todos os equipamentos passivos de rede: cabos, bastidores, painéis passivos, 
guias de patching, organizadores, tomadas de rede e chicotes.

Por equipamento activo de rede entende-se todo o equipamento necessário para a  
ligação dos postos de trabalho (routers, switches, etc.).

Por equipamento de Voz entende-se todo o equipamento necessário para a realização de 
chamadas telefónicas internas e externas e todas as suas potencialidades estandardizadas pelas 
normas nacionais e internacionais.

Cada núcleo, será equipado com uma rede estruturada de voz e dados.

A rede de voz e dados, uma para cada núcleo, será distribuída a todo o edifício. A infra-
estrutura de rede a implementar permitirá suportar voz e dados até às tomadas terminais. Será 
adoptado um sistema horizontal com uma tipologia em estrela partindo de cada nó de distribuição 
em cabo de cobre CAT  6 (classe E) dos painéis nos bastidores até cada tomada RJ-45, simples 
ou dupla, CAT 6 (classe E).  

Para a ligação dos pontos de voz, será considerada uma central telefónica ligada a um 
repartidor telefónico.

A infra-estrutura a projectar será flexível  de modo a suportar serviços e tipologias de 
utilização diferentes, com volumes e débitos diferenciados, sem perda das funcionalidades para 
cada um dos utilizadores.

 A rede de comunicações possuirá os seguintes requisitos:

- Possibi l i tar a integração de terminais, computadores, estações de trabalho,   
impressoras, ou terminais multimédia numa rede única.

- Permitir a implementação de uma filosofia de cliente/servidor.

- Será aberta, ou seja, independente do tipo de equipamento de determinado fabricante, 
evitando soluções proprietárias, as quais poderiam comprometer a evolução futura da rede. Para 
tal, obedecerá a um conjunto de normas internacionais e aceites pela generalidade dos 
fabricantes, permitindo a criação de um ambiente multi-vendedor totalmente integrado. O 
documento de referência e enquadrador de toda a solução será a norma ISO/IEC 11801.

- Terá características evolutivas para poder, futuramente, suportar novas tecnologias.

- Permitirá a transmissão de dados, imagem e voz sobre o mesmo suporte físico.

- Permitirá a gestão centralizada.

- Permitirá implementar esquemas efectivos de segurança e controlo de acessos, quer 
internos, quer externos, à rede.

Sistemas de Segurança / Integrada

Segurança contra incêndios
Será desenvolvido o estudo tendente a dotar as instalações de sistemas de detecção, 

alarme e combate contra incêndios, em total observância pela legislação em vigor.

Trata-se de um edifício antigo, que apresenta alguns constrangimentos, dificultando, o 
cumprimento integral da legislação de segurança contra incêndios.

Serão, entretanto, adoptadas medidas que compensarão as dificuldades inerentes á 
natureza do edifício e sua localização.   

As instalações de segurança a implementar, serão concebidas de forma a reduzir os 
riscos de eclosão de um incêndio e limitar, tanto quanto possível, os riscos de propagação do 
fogo e do fumo.

Admite-se que o edifício será dotado de disposições construtivas, de forma a garantir a 
evacuação rápida e segura dos utentes e de permitir a intervenção eficaz do Corpo de 
Bombeiros.

Os sistemas a implementar terão como objectivo a protecção das pessoas e da 
propriedade, pelo que será proposto cobrir todas as partes do edifício, com as medidas de 
segurança conforme a seguir se enuncia:

 - Arquitectura: disposições construtivas, materiais de revestimento, acabamento, e 
elementos de decoração;

- Estruturas: resistência ao fogo dos elementos de construção;

- Instalações eléctricas: instalação de iluminação de segurança e alimentação de 
equipamentos de segurança;

- Instalações de segurança: rede de incêndio armada e de  sistema automático de 
detecção de incêndio.

O edifício será dotado de um sistema que contempla a implementação de medidas 
activas, tais como as seguintes:

 - Detecção e alarme de incêndios;

- Instalação de uma Rede de Incêndios Armada;

- Instalação de extintores;

- Colocação de iluminação e sinalização de encaminhamento e fuga em caso de sinistro, 
mesmo após o corte geral de energia;

- Colocação de sinalética de segurança;

- Colocação de plantas de emergência;

- Existência de hidrantes exteriores;

- Instalação de extinção automática de incêndios por “próinerte” (IG55), nos espaços 
destinados a arquivo de documentação de elevado valor; 

- Existência de desenfumagem do edifício (ventilação natural, nos pisos acima da cota 
zero e, eventualmente mecânica no piso inferior).

Intrusão / CCTV
Será previsto um sistema de detecção anti intrusão, constituído por equipamento que 

possuirá grande imunidade a R.F. e à luz fluorescente.

Associado ao sistema de detecção anti intrusão será previsto um  sistema de circuito 
fechado de televisão baseado em tecnologia digital, usando como suporte físico de base a infra-
estrutura de rede LAN a implementar no âmbito do respectivo projecto. 

O sistema assentará na utilização de câmaras de tecnologia digital com ligação IP, que 
captam a imagem e a disponibilizam directamente na rede de comunicações do Centro, 
permitindo a gravação no servidor de vídeo em rede.

Todo o sistema será controlado e configurado na estação de gestão central a localizar 
conforme indicação do dono de obra. 

Sistema de som
Será considerada a possibilidade de instalação de um sistema de som para difusão de 

música ambiente e chamadas de voz, cada núcleo.

O sistema a propor será constituído pelos equipamentos a seguir especificados

Central de som
O sistema será composto por uma central amplificada, com capacidade para ligação de 

até 6 consolas de chamadas em simultâneo.

As consolas serão ligadas nos postos a partir da rede estruturada do edifício. 

A central disporá de reguladores de volume  por cada zona a criar.

Consola de chamadas
A consola de chamadas será digital para controlo remoto da central de som e possuirá: 

Capacidade de ligação via rede estruturada de categoria 6;

Controlo de volume e prioridade ajustável na própria consola;

Entrada de áudio em linha para inserção de sinal  de chamadas a partir do sistema de 
gestão de lista de espera;

Cabo de interligação FTP cat 6, com fichas RJ45 incluído.

Em obra será confirmada a sua localização.   

Leitor de CD +Tuner
Será prevista a instalação de um leitor de CD+ Rádio, com possibilidade de ser 

remotamente controlado

Altifalantes

Será prevista a colocação de colunas com as características adequadas a cada local.



Ar-condicionado, Ventilação e Exaustão Mecânica

Considerações Gerais

O presente estudo tem por objectivo definir as instalações de Ar Condicionado, Ventilação 
e Exaustão Mecânica.

Pretende-se com a solução proposta, o controlo da temperatura ambiente, a renovação de 
ar de forma garantirem-se níveis de higiene e conforto humano adequados ao tipo de utilização 
para o qual o espaço foi concebido.

Os objectivos do projecto, são a caracterização dos equipamentos, sua localização, 
características e trabalhos necessários à sua interligação, destinados a garantir a boa qualidade 
do ar ambiente.

São contempladas neste projecto as seguintes instalações:

Ar Condicionado para controlo da temperatura ambiente;

Ventilação mecânica apropriada à renovação de ar;

Descrição de Instalações 
Atendendo às características construtivas e infra-estruturas do edifício, optou-se por um 

sistema de climatização a gás refrigerante do tipo VRV, utilizando Bomba de calor e uma Unidade 
de Tratamento de Ar Novo (“UTAN”). Ela será interligada às respectivas redes de condutas, 
difusores e grelhas de insuflação e retorno, e destina-se a funcionar a gás refrigerante.  

Para a dissipação do calor nos gabinetes, serão instalados unidades interiores de 
condutas de instalação em tecto falso. O fornecimento de gás refrigerante às unidades interiores 
é feito por tubagens em calha técnica instalada no tecto falso. Para climatização e controlo dos 
compartimentos de arquivo com atmosfera controlada, serão instaladas unidades de climatização 
do tipo Close Control, permitindo um controlo de temperaturas e humidade relativa dentro dos 
valores estabelecidos (45-60% HR ; TDB = 18º ± 1ºC), e as renovações de ar recomendadas 
(0,15 R/h). 

O ar climatizado e de extracção será conduzido às unidades de difusão do ar e recolha de 
ar dos espaços a climatizar, por condutas em chapa galvanizada com isolamento térmico, do tipo 
spiro de secção circular ou do tipo de secção rectangular, instaladas no tecto falso ou corete 
técnica construída para o efeito.

Para insuflação do ar será feita por difusores quadrados de 4 e 2 vias, e grelhas lineares 
construídas em alumínio anodizado de cor natural e fixação oculta.

Para retorno do ar no espaço, serão instaladas grelhas construídas em alumínio 
anodizado de cor natural e fixação oculta.

Para a extracção do ar dos WC´s, e serão instaladas bocas de extracção circular com 
ligação à rede de condutas de extracção, que ligará à rede de extracção da UTAN. 

Quadros Sinópticos de Áreas



ARRANJOS EXTERIORES! ! medição (m2/ml)! custo unitário (€)!     total

01 Montagem de estaleiro! ! ! 1! ! 10 000! ! !   10 000
02 Demolições e limpeza! ! ! 900! ! 25! ! !   22 500
03 Movimentação/modelação de terras! ! 2 219! ! 20! ! !   44 380
04 Muros de suporte! ! ! ! 650! ! 250! ! ! 162 500
05 Escadas e rampas! ! ! ! 400! ! 250! ! ! 100 000
06 Muro e grade! ! ! ! 36! ! 10 000! ! !   36 000
07 Galeria/bar! ! ! ! ! 100! ! 500! ! !   50 000
08 Rede de águas e saneamento! ! 1! ! 20 000! ! !   20 000
09 Rede de rega! ! ! ! 1! ! 20 000! ! !   20 000
10 Rede eléctrica! ! ! ! 1! ! 60 000! ! !   60 000
11 Impermeabilizações! ! ! ! 1! ! 10 000! ! !   10 000
12 Pavimentos !Cubo de granito! ! 1 341! ! 22! ! !   29 502
! ! Guias de granito! ! 360! ! 25! ! !     9 000
! ! Cubo de calcário! ! 842! ! 65! ! !   54 730
! ! Saibro/Cimento!! ! 1 616! ! 18! ! !   29 088
13 Ajardinamento! ! ! ! 1 996 ! ! 20! ! !   39 920
14 Arborização! ! ! ! ! 50 un! ! 500! ! !   25 000
15 Iluminação! ! ! ! ! 1! ! 30 000! ! !   30 000
16 Mobiliário urbano! ! ! ! 1! ! 20 000! ! !   20 000

SUB-TOTAL! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 772 620

ARQUIVO MUNICIPAL!! ! medição (m2/ml)! custo unitário (€)! total

01 Construção! ! ! ! ! 1 760! ! 700! !           1 232 000
02 Equipamento! ! ! ! 1! ! 750 000! ! 750 000

SUB-TOTAL! ! ! ! ! ! ! ! !           1 982 000

CASA DO POVO E DA TERRA!! medição (m2/ml)! custo unitário (€)! total

01 Construção! ! ! ! ! 2 057! ! 500! !           1 028 500
02 Equipamento! ! ! ! 1! ! 300 000! ! 300 000

SUB- TOTAL! ! ! ! ! ! ! ! !          1 328 500

TOTAL! ! ! ! ! ! ! ! ! !          4 083 120 €

Acresce IVA à taxa legal em vigor

HONORÁRIOS (10% do custo global)! ! Custo Global ! ! ! ! Honorários

ARRANJOS EXTERIORES! ! ! 772 620! ! ! !   77 262

ARQUIVO MUNICIPAL! ! ! ! 1 982 000! ! ! ! 198 200

CASA DO POVO E DA TERRA!! ! 1 328 500! ! ! ! 132 850

Acresce IVA à taxa legal em vigor

Estimativa de Custos Prazos ! ! ! Arranjos Exteriores ! ! Arquivo Municipal! !    Casa do Povo e da Terra

PROJECTOS! !            90 dias a)! !         30 dias a)! ! ! !   90 dias a)

OBRAS! !          180 dias b)! !       360 dias b)! ! ! ! 180 dias b)

a) após assinatura de contrato
b) após adjudicação das obras

Honorários


