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1 - MEMÓRIA DESCRITIVA E JUSTIFICATIVA 

o 1. Objectivo. Localização e Enquadramento 

Refere-se a presente ao projecto de execução relativo à execução de uma 

estrutura em betão armado para sustentação de um pórtico formado por dois arcos 

constituídos por blocos de granito provenientes da demolição de uma ponte na ribeira 

da "Golhelha" no Caminho Municipal 1124-2. 

A estrutura ficará implantada numa zona de lazer no âmbito de um projecto de 

requalificação previsto para o local situado junto à rua de S. Pedro na Aldeia do 

Carrapatelo. 

o2. Proposta 

A obra tem por finalidade a execução de uma estrutura em betão armado que irá 

funcionar como "contra forte" dos blocos de granito que constituem os pórticos. 

Esta inteNenção propõe a execução dos trabalhos constantes das peças desenhadas 

e escritas que constituem este projecto. 

o3. Prazo de Execução 

O prazo de execução previsto é de 45 dias. 

o4. Preço base 

O preço base é de 1O.999 ,00 €. 

o5. Erros e Omissões 

Em tudo o que esta memória estiver omissa ou menos clara deverão ser respeitadas 

as normas e posturas camarárias em vigor, recomendações técnicas e demais 

legislação em vigor. 
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Plano de trabalhos 
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Pórtico em pedra_ Carrapatelo PLANO DE TRABALHOS 

Designação dos trabalhos mês_l mês 2 -

Estaleiro.Gestão de Resíduos.Segurança 

Movimento de Terras 

Betão em sapatas 

Cantarias - Montagem de Blocos nos Montantes 

Betão em estrutura.Cofragens 

Cantarias - Montagem de Blocos nos Porticos 

Prazo de execução • 45 dias 

n ••• <•<H •••o "°'"" .. •••••• ..... •>'""•• ""'"""' 

Município ele F!Gguen0os ele~ Monsarcrz Projecto ciE> Execuçôo Pórtico .. Corrcipcrtelo 1 Abril.201 / 

5 



Medições 
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Código 

1.1 

1.2 

Município de Reguengos de Monsaraz 

Requalificação - Construção de Pórtico em Pedra - Carrapatelo 

Designação dos Trabalhos 

Estaleiro. Gestão de Resíduos. Plano de Segurança e Saúde 

Montagem, manutenção e desmontagem de estaleiro incluindo vedações, 
acessos, servidões, serventias e todos os demais trabalhos associados. 

Implementação e actualização do Plano de Segurança e Saúde incluindo os 
meios humanos, materiais e equipamentos de acordo com a legislação em vigor. 

1 .3 Implementação e actualizacão do Plano de Gestão de Resíduos de Construção 
e Demolição (RCD), incluindo os meios humanos, materiais e equipamentos de 
acordo com a legislação em vigor. 

Total 1 

2 Movimento de terras 

2.1 Escavação com meios mecânicos em terreno de qualquer natureza, excluindo 
rocha, em abertura de sapatas de fundação, incluindo a carga, transporte, 
descarga, colocação, espalhamento e compactação em aterro ou a vazadouro 
municipal autorizado. 

Total 2 

3 Betões 

3.1 Betão de limpeza da Classe 12/15, com 1 O cm de espessura sob as sapatas. 

3.2 Betão da classe C25/30 (XC1 (P1); 012; 83; CI 0,4), aço A400NR, em elementos 
estruturais, cofrado, com acabamento "face à vista" nos contra fortes. 

3.2.1 Sapatas. 

3.2.2 Contra-fortes 

3.2.3 Untei 

Total 3 

4 Cantarias 

4.1 Assentamento de blocos de granito fornecidas pelo Dono da Obra, com 
argamassa de cimento (CEM 11/B-L 32,SR cinzento), cal aérea (CL-90) e areia ao 
traço 1: 1 :7, de acordo com a NP EN 998-2:2013, a espessura máxima das juntas 
deverá, sempre que possível, ser inferior a 1 cm, reentrantes relativamente à 
face dos blocos cerca de 2 cm e tratadas de modo que sua superfície tenha o 
aspecto liso e uniforme, incluindo todos os demais trabalhos e materiais 
necessários à sua correcta execução. 

4.1.1 Colunas 

4.1.2 Arcos, incluindo cofragem. 

Total 4 

Unid. Quant. 

V.G. 1,00 

V.G. 1,00 

V.G. 1,00 

m3 6,00 

m2 7,20 

m3 4,32 

m3 6,81 

m3 1,00 

cj 2,00 

cj 2,00 

Preços 
Unit. 

Totais 
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Contra-forte em betão armado 

Alçado 

1 
1 
1 
1 
1 
1 1 

L------------------------------J 

Planta 
Pórticos constituídos por pedras de granito 

Contra-forte em betão armàdo 

1 
1 
1 
1 
1 

1 1 

L------------------------------J 

Contra- rtes 
Arauitectura 


