
Edifício para instalação de telescópio 

ARQUITECTURA 

Projeto de Execução 

!- MEMÓRIA DESCRITIVA E JUSTIFICATIVA 

o 1.lntrodução 

Refere-se a presente memória descritiva ao projecto de construção de um 

pequeno edifício para instalação de um telescópio no ãmbito do projecto Dark Sky, a 

construir no logradouro da antiga escola primária de Cumeada, propriedade do 

Município de Reguengos de Monsaraz. 

o2.Localização 

O edifício fica localizado na antiga escola primária de Cumeada, freguesia de 

Campo, concelho de Reguengos de Monsaraz. 

o3.Solução adotada 

Na elaboração do presente projecto foram tidos em conta a utilização de 

materiais e técnicas de construção adequados, dotando o edifício de condições 

técnicas para sua utilização específica. 

O edifício tem uma planta rectangular de 4,50 x 1 l, 1 O m, tendo como zona 

coberta uma área de 4,50 x 6,50 m. A cobertura móvel é constituída por painéis 

sandwich de 60 mm de espessura, de 5 ondas, locada a branco, assente sobre 

estrutura de perfis tubulares, carros guia com rodízios de poliamida com rolamentos, 

cumieira recortada com ventiladores, perfis metálicos com escova para vedação das 

empenas (em alvenaria) e estrutura de lintel para deslizamento constituída por perfis 
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HEA l 00. O deslocamento da cobertura é mecanizado através de um motor de 

accionamento, com comando por botoneira e carretos de transmissão à cremalheira. 

Foi projectada uma divisória no interior do espaço para apoio à actividade, em 

policabornato alveolar translúcido, com uma porta, estruturada com perfis tubulares. 

O acesso pelo exterior ao compartimento faz-se através de um vão de porta de 

correr, em chapa metálica lisa dupla com isolamento no interior, munida de puxador 

de concha, fechadura e pintura a tinta de esmalte. 

O muro divisório será constituído por chapas perfiladas locadas, tipo tapume, 

apoiadas em prumos galvanizados chumbados na base constituída por um fundação 

de betão ciclópico e bloco de betão rebocado. 

o4. Características construtivas. Construção Civil. 

Movimento de Terras 

Escavação com meios mecânicos em terreno de qualquer natureza para 

abertura de fundações e caixa dos pavimentos na área de implantação da obra 

projectada, incluindo a carga, transporte, descarga, colocação, espalhamento e 

compactação em aterro ou a vazadouro municipal autorizado. 

Regularização e compactação do fundo de caixa dos pavimentos. 

Estrutura 

Foi projectada uma estrutura constituída por pilares e vigas de fundação de 

betão C20/25 e aço A400NR. (vide peças desenhadas) 

A fundação do murete divisório será em betão ciclópico. 

Paredes 

As paredes a executar no edifício são simples em alvenaria de tijolo furado, de 

30x20x 15 cm, assentes com argamassa de cimento e areia ao traço l :3, as juntas 

verticais serão alternadas e as horizontais niveladas. 

As alvenarias exteriores a utilizar na execução da base do murete divisório são 

simples de alvenaria de bloco de betão de 50.20.15, assentes com argamassa de 

cimento e areia ao traço l :5, incluindo refechamento de juntas. 
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Revestimentos 

Revestimento dos paramentos interior e exterior das paredes de alvenaria de 

tijolo furado do edifício, em ambas as faces, com "capoto", sistema Weber.therm ou 

equivalente, com as seguintes características: 

- Placa de XPS (poliestireno extrudido) com 40mm de espessura, aplicadas com 

argamassa de colagem do tipo Weber Therm Pro, ou equivalente, sobre as faces das 

alvenarias; 

- Fixação mecãnica com buchas do tipo Spit da Weber, ou equivalente; 

- Argamassa de revestimento, duas camadas, com rede de reforço; 

- Primário de regularização; e 

- Acabamento colorido (branco). 

Revestimento com reboco hidráulico pronto RHP, "Secil Martingança" ou 

equivalente, com 20 mm de espessura em paramentos de alvenaria de bloco de 

betão na base do muerete divisório, incluindo a preparação dos suportes, limpeza de 

descofrantes, enchimento de orifícios com argamassa e demais trabalhos necessários 

á sua correcta execução. 

Pavimentos 

Fornecimento e colocação de manto de geotêxtil não tecido de 180 gr/m2, no 

fundo da caixa do pavimento do compartimento, sobre o terreno compactado 

(24m2_6x4m); 

Camada de base em agregado britado de granulometria extensa, (tout

venant) com O, 15 m de espessura, após compactação, devidamente nivelados e 

compactados a 1003 do seu valor da CBR e todos os demais trabalhos necessários à 

sua correcta execução, nas condições do projecto (área total 96 m2. Inclui 

compartimento_24 m2 +área envolvente e passeios _72rn2); 

Execução de Deck no pavimento no compartimento (24m2_6x4m) do tipo Deck 

Compósito "Dunik", Modelo NA 14, ou equivalente, cor médium, com peças de 2900 x 

140 x 23 mm, sobre estrutura constituída por ripado compósito, incluindo peças de 

fixação, parafusaria e todos os demais acessórios e trabalhos necessários à sua 
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correcta execução. O ripado em compósito assenta directamente sobre a camada 

de base (tout-venant); 

Fornecimento e assentamento de guia pré-fabricada de betão vibrado, em 

passeios, com 1,00 x 0,20 x 0,08 m, com aresta baleada, sobre fundação de betão 

simples com 20 cm de espessura e 20 cm de largura, enchimento de juntas com 

argamassa de cimento ao traço 1 :6, incluindo todos os demais trabalhos necessários 

à sua execução (53 mi); 

Fornecimento e assentamento de "Pavé" de formato rectangular, 20xl Ox5cm, 

acabamento superficial liso, de cor cinza, do tipo Secil Prebetão ou equivalente, 

aparelhado em mata-junta, sobre uma camada de areia (0,5 a 5 mm de diametro) 

e/ou pó de pedra cuja espessura final, uma vez colocado o pavé e vibrado o 

pavimento com placa vibratória de condução manual, será uniforme e estará 

compreendida entre 3 e 5 cm, com uma junta entre peças de 2/3 mm, preenchidas 

com areia natural, fina (O a 2 mm), seca traçada com cimento ao traço 1 :6, 

varredura e todos os demais trabalhos necessários à sua correcta execução, nas 

condições do projecto (Passeios e área construída não coberta: 72m2). 

05. Erros e Omissões 

Em tudo o que esta memória for omissa ou menos clara serão respeitadas as 

normas, posturas, regulamentos e demais legislação em vigor. 
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Edifício para instalação de telescópio 
DarK Sky_Cumeada 

Construção Civil 
ORÇAMENTO 

Código Designação dos Trabalhos u 
·e Quantidade 
=> 

1. Estaleiro.Gestão de Resíduos - Plano de Segurança e Saúde 

1. i Montagem e desmontagem de estaleiro, incluindo vedações, acessos, 
servidões e serventias. un 

2. Movimento de Terras 

2. i Escavação de terreno de qualquer natureza na abertura de sapatas, 

vigas de fundação, fundações de muros, incluindo reposição do terreno 

em aterros sobre fundações com terras escolhidas provenientes dos 

produtos resultantes das escavações, empolamento (20o/o), 

escoramentos, eventual bombagem de água e transporte a vazadouro de 

produtos sobrantes. 
Sapatas 
Fundação de paredes 
Fundação de murete divisório 

2.2 Escavação com meios mecânicos em terreno de qualquer natureza para 
abertura de caixa dos pavimentos na área de implantação da obra 
projectada, incluindo a carga, transporte, descarga, colocação, 
espalhamento e compactação em aterro ou a vazadouro municipal 
autorizado. 
Pavimentos cobertos 
Pavimentos descobertos 

3. Betões 

3.1 Betão ciclópico em fundações. 

Murete divisório 

3.1 Betão de limpeza, com 0,05m de espessura, em regularização de 

m3 

m3 

m3 

fundações incluindo fornecimento e aplicação. m3 
Sapatas 
Vigas de fundação 

3.2 Betão armado C20/25, A400 NR, incluindo vibração, cofragem, 
escoramento e descofragem em sapatas. m3 

Sapatas 

3.3 Betão armado C20/25, A400 NR, incluindo pintura das faces com produto 
hidrofugo, vibração, cofragem, escoramento e descofragem em vigas de 
fundação. m3 

3.4 Betão armado C20/25 A400 NR, incluindo vibração, cofragem, 
escoramento e descofragem em pilares. 

4. Alvenarias 

m3 
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1,00 

13,12 

28,80 

3, 11 

0,39 

1, 15 

1,72 

0,72 

Preços 
Unitários 

0,00€ 

0,00€ 

0,00€ 

0,00€ 

0,00€ 

o,ooe 

0,00€ 

o.ao e 

Totais 

0,00€ 

0,00€ 

o.ao e 

0,00€ 

o.ao e 

0,00 € 

0,00€ 

0,00€ 



Código Designação dos Trabalhos ~ 
·e Quantidade 
:::> 

4.1 Execução de paredes exteriores s·1mples de alvenaria de tijolo furado 
30.20. 15, assentes com argamassa de cimento e areia ao traço 1 :5, 
incluindo refechamento de juntas. m2 40,80 

4.2 Execução de paredes exteriores simples de alvenaria de bloco de betão 
de 50.20.15, assentes com argamassa de cimento e areia ao traço 1:5, 
incluindo refechamento de juntas. m2 

murete divisório 

5 Cantarias 

5.1 Fornecimento e assentamento de solelras, em granito tipo "Evora" 
bujardado, assentes com argamassa de cimento e areia ao traço 1 :3, em 
volume, incluindo enchimento para as cotas do projecto com argamassa 
de cimento e areia ao traço 1 :5, refechamento de juntas, conforme 
projecto. 

Em soleiras, com 3 cm de espessura média. 

6 Pavimentos 

6.1 Camada de base em agregado britado de granulometria extensa, (tout
venant) com O, 15 m de espessura, após compactação, devidamente 
nivelados e compactados a 1009b do seu valor da CBR e todos os 
demais trabalhos necessários à sua correcta execução, nas condições 

m2 

do projecto. m2 

Pavimentos int€riores _Compartimento 
Pavimentos exteriores_Área envolvente e passeios 

6.2 Fornecimento e assentamento de guia pré-fabricada de betão vibrado, 
em passeios, c.om 1,00 x 0,20 x 0,08 m, com aresta baleada, sobre 
fundação de be'.ão simples com 20 cm de espessura e 20 cm de largura, 
enchimento de juntas com argamassa de cimento ao traço 1 :6, 
incluindo todos •)S demais trabalhos necessários à sua execução. 

6.3 Fornecimento e assentamento de "Pavé" de formato rectangular, 
20x10x5cm, acabamento superficial liso, de cor cinza, do tipo Secil 
Prebetão ou equivalente, aparelhado em mata~junta, sobre uma camada 
de areia (0,5 a 5 mm de diametro) e/ou pó de pedra cuja espessura final, 
uma vez colocajo o pavé e vibrado o pavimento com placa vibratória de 
condução manual, será uniforme e estará compreendida entre 3 e 5 cm, 
com uma junta entre peças de 2/3 mm, preenchidas com areia natural, 
fina (O a 2 mm), seca traçada com cimento ao traço 1:6, varredura e 
todos os demais trabalhos necessários à sua correcta execução, nas 
condições do projecto. 

Pavimentos exteriores_ Área envolvente e passeios 

6.4 Fornecimento e colocação de manto de geotêxtil não tecido de 180 
gr/m2, no fundo da caixa do pavimento do compartimento, sobre o 

mi 

m2 

terreno compactado. m2 

Pavimentos interiores_ Compartimento 
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10,35 

0,29 

96,00 

53,00 

72,00 

24,00 

Preços 
Unitários 

o,ooe 

o,ooe 

o,ooe 

o,ooe 

o.ao e 

o,ooe 

o,oo e 

Totais 

o,oo e 

o.ao e 

o.ooe 

o.ao e 

o.ao e 

o.ooe 

o.ooe 
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Código Designação dos Trabalhos 

6.5 Execução de revestimento no pavimento do compartimento do tipo Deck 
Compósito "Dunik", Modelo NA14, ou equivalente, cor médium, com 
peças de 2900 x 140 x 23 mm, sobre estrutura constituída por ripado 
compósito, incluindo peças de fixação, parafusaria e todos os demais 
acessórios e trabalhos necessários à sua correcta execução. O ripado 
em compósito assenta directamente sobre a camada de base (tout
venant). 

Pavimentos interiores_ Compartimento 

7 Revestimento de paredes 

7.1 Revestimento dos paramentos interior e exterior das paredes de 
alvenaria em ambas as faces, com "capoto", sistema Weber.therm ou 
equivalente, com as seguintes caracterísf1cas: 
- Placa de XPS (poliestireno extrudido) com 40mm de espessura, 
aplicadas com argamassa de colagem do f1po Weber Therm Pro, ou 
equivalente, sobre as faces das alvenarias; 
- Fixação mecânica com buchas do tipo Spit da Weber, ou equivalente; 
- Argamassa de revestimento, duas camadas, com rede de reforço; 
- Primário de regularização; 
- Acabamento colorido (branco) 
incluindo todos os demais trabalhos e materiais necessários á sua 
correcta execução. 

7.2 Forneclmento e apl'lcação de reboco hidráulico pronto RHP, para exterior, 
"Secil Martingança" ou equivalente, com 20 mm de espessura em 
paramentos de alvenaria exterior, incluindo a preparação dos suportes, 
limpeza de descofrantes, enchimento de orifícios com argamassa e 
demais trabalhos necessários á sua correcta execução. 

murete divisório 

8 Pinturas 

8.1 Pintura a tinta plástica de base aquosa, tipo "Cináqua" da Cin,ou 
equivalente, sobre isolante "Cinolite" ou equivalente. nas demãos 

,; 
·e Quantidade 
::> 

m2 24,00 

m2 81,30 

m2 27,60 

necessárias em paredes exteriores. m2 27,60 

Pilares exteriores 
Murete divisór"10 (med.9.2) 
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Preços 
Unitários 

0,00€ 

o,oo e 

o,oo e 

0,00€ 

Total 

Totais 

o,ooe 

O,OOB 

0,00 € 

O,OOB 

0,00€ 
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