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'Esc. 0,01 P.M. 

Peças que constituem o projecto duma Escola Industrial 
com a frequência de 600 alunos. 

> PEQAS DESENHADAS 
PLANTAS 

ia.Planta geral á Esc.de 0,005 por metro 
2a.Planta geral dos telhados á Esc. de 0,005 por metro 
3a.Planta topográfica á Esc.de 0,001 por metro 
4a.Planta do corpo principal 
5a.Planta do corpo lateral direito 
6a.Planta do corpo lateral esquerdo 
7a,Planta do corpo central 
8a.Planta docorpo posterior 
9a.Planta do suh-solo do corpo posterior 
lffiO.Planta das oficinas 
lia.Planta de um dos pavilhões das oficinas á Esc.de U,02 P.M. 
12a,Planta a.a armação dos telhadps do pavilhão das oficinas 

á Esc.de 0,01 por metro 
PLANTA DAS FUNDAÇÕES 

13a.Planta das fundações do corpo principal 
14a,Planta 4as fundações de um dos corpos laterais 
15a?si,Hirka $ a s fundações do corpo central 
16a.Planta das- fundações do corpo posterior 
17a.Planta das fundações das oficinas 
18a. CORTES 
18a.Cortes por A.B.e D.C. 
19a.Cortes por P.O.e N.M. 
20a.Cortes por fí.S.e J.I. 
2ia.Cortes por H.G.e E.E. 
22a .Cor tes por ï\l\$ À.B\e c'.D1. 

► Esc . 0 ,01 p.Iv,. 

• E s c . 0 , 0 1 P.M. 
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, , FACHADAS 
23a. Fachada principal 
24a. Fachada'lateral 
25a. Fachada posterior 
26¾. Fachadas das oficinas 

DETALHES 
87a.Detalhe da porta do gurda-vento 
28a.Detalhe dum caixilho em ferro 
29a.Detalhe da porta principal 
30a,Detalhe de uma asna 
31a.Detalhe das portas era contraplacado 
32a.Detalhe da cobertura em terraço e 

viga em cimento armado 

\ 

POKTO 
FACULDADE DE ARQUITECTURA 

PEÇAá/BacaasBÈfláb PORTO 

ia,Memoria descritiva e justificativa 
2a.Condições gerais da empreitada 
3a.Caderno de encargos 
4a.Serie de preços 
5a.Orçamento 

Esc.0,01 P.M. 

EBC.0,10 P.M. 
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Projecto dam edifício destinado a uma Escola 
Industrial a construir numa cidade de provin-
cia de 40.000 habitantes (Viseu) 

Julgo de meu dever,ao apresentar um projecto destinado á ob
tenção do meu Diploma de arquitecto,explicar ao Ex. júri,que o vai a-
preciar,o motivo porque a minha, preferência caiu sobre uma Escola In
dustrial. 

A razão da minha escolha baseia-se nos dois princípios se
guintes : 12.)É já um lugar comum insistir na necessidade de instrução 
num país que,como o nosso,apresenta,infelismente,uma grande percenta
gem de analfabetos. 

Se a construçSo doma Escola está semptre justificada,seja ela 
de que grau fôr,muito mais o está,uma Escola Indus tri ai, numa aihtura em 
que as circunstâncias atuais obrigam o país a olhar a sério para a in
dustria com o fim de se bastar a si mesmo.se poder ser,ou diminuir a ca-

FACULDADE DE ARQUITECTURA 
rência de productos manufacturados,que a guerra impede que venham das 

CENTRO PE DOCUMENTAÇÃO 
procedências normais . 

É portanto átima a oportunidade de crear operários consci-
0 Arlbulf» 

entes e proficionalmente perfeitos ,no sentido de aproveitarYque a gue
rra motivou,dando á indústria nacionaiYde desenvolver- se e melhorar o 
seu ciátema produtivo. 

Para esse fim o ensino industrial esta* em primeiro plano e 
oxalá que as instâncias superiores assim o entendam,alargando a sua 
benéfica acçSo a todos os lugares onde se justifique a creaçSo de es
colas preparadoras de operários hábeis e competentes. 

Acsesce ainda,que com a extinção das Escolas Primárias Su
periores^ com o encarecimento das matrículas liceais,são as Escolas 
Industriais,que ministram a cultura média ás classes menos abastadas. 
Esta função das Escolas Industriais é hoje de tal importância que as * 
duas únicas existentes na cidade do Porto teem frequência superiores a 

http://mesmo.se
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1200 alunos.Se a superabundância de alunos,neste gram de ensino,repre
senta um desvirtuamento do fim para qué as Escolas Industriais foram 
creadas,é porém o único processo que as classes menos protegidas,teem 
ao seu dispor para obterem a cultura média que nos liceus lhe é vedada, 
por impossibilidades materiais de matrícula em tal grau de ensino. 

A segunda razão está na simpatia que tenho por este grau de 
ensino,pois nela iniciei a minha carreira proficional desempenhando o 
lugar de professor provisório em diversas Escolas do país.As principais 
dififfiências são minhas conhecidas e natural era que pertendesse de al
gum modo remediar os males que apercebi no desempenho da minha missão. 

Justificada a minha escolha,passo a indicar a traços largos 
os elementos que me orientaram, no estudo do meu projecto. 

Tendo de escolhBB um local,onde eJEŝ ola que projectei podesse 
v_^ I 

ser construída.para basear sobre a sua popolação e indústrias locaià,os " ACULDADE DE ARQUITECTURA 
cursos em que a Escola podesse ministrar ensinamentos que justificassem 
a sua creação,lembrei-me de a localizar numa cidade da categoria da de 
Viseu,onde actualmente existe a Escola Industrial e Comercial Dr.Aze
vedo Neves. 

As instalações actuais desta escola são,infeliámente,como to
das aquelas onde prestei serviço,absolutamente impróprias para o fim a 
que estão destinadas e condenadas por certo a serem substituídas por 
novas instalações,logo que haja possibilidades,ou se pretenda olhar a 
sério para a importante missão que ao Insino Industrial,cabe no nosso 
país. 

Tendo dedicado a este projecto todo o meu interesse proficio-
.nal e os poucos conhecimentos que possuo da arte de projectar,julgo que 
ele merecerá ao ExT°Juri a indulgência,compatível com a justiça,neces
sária como incentivo aos? que pertendem iniciar uma carreira e o fa
zem com honestidade e esforço próprio. 



s 

Agradecendo a indulgência pedida,com que conto,o Ex1?0Júri 
julyaro sobre o merecimento do meu trabalho. 

t 

PORTO 
FACULDADE DE ARQUITECTURA 
UNIVERSIDADE DO PORTO 
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO 
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§ MEMÓRIA DESCRITIVA E JUSTIFICATIVA § 

Refere-se a presente memória a uma construção destinada a 
uma Escola Industrial,de frequência mixta,destinada a. servir uma ci
dade de 40.000 habitantes. 

Os cursos professados nesta Escola serão os que a experien
te ia tem mostrado serem de mais. utilidade,numa cidade de província sem 
industria regional estabelecida. 

Destina-se a Escola a ministrar os seguintes cursos: 
CERRALHEIRO' MECÂNICO 
CERRALHEIRO CIVIL 
CARPINTEIRO^MERCENEIRO 
MODISTA DE VESTIDOS í 

BORDADEIEA RENDEIRA 
FACULDADE DE ARQUITECTURA . 

Estes cursos são já reconhecidos como necessários,como se vê dos/pro
gramas professados nas Escolas existentes.(Organização actual,Decreto 
nc.20.420). 

FREQUÊNCIA ESCOLAR 
Foi esta estabelecida depois de uma consulta feita ás estatísticas das 
Escolas onde fui professor e dela conelui:numa cidade de 40.000 habi
tantes,uma Iscola Industrial com a frequência mixta,cursosjs noturnos 
e diurnos,deverá ter em mádia a frequência de 1/100 da população da 
cidade .Os concelhos limítrofes devem concorrer com frequência equiva
lente á citadina o que eleva a precentagem para o dobrotSendo de bôa 
procedência contar com um aumento de 50$ na frequência,depois de reco» 
nhecida a vantagem da Escola,nas populações que ela virá a servir,de
vemos contar com a frequência de 600 alunos,como número a atingir num 
futuro próximo. 
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Foi este número que me serviu de base e que julgo corres

ponder á verdade. 
0 meu estudo foi feito para estes cursos e assim, contei com 

as oficinas necessárias a estas especialidades.Qualquer outra modali
dade pode perem ser professada na Escola,desde que a parte oficinal, 
se a houver,nao exija instalaçSes especiais. 

No presente momento estuda-se a reforma do ensino técnico e 
ao que me consta,será creado o ensino pré-proficional como preparató
rio do ensino industrial existente,o que obriga por certo á creaçSo 
de novas disciplinas e entre elas a de » Ciências da Natureza»(já exis
tente no liceu). 

Esta disciplina obrigou-me a contar com um Museu de História 
Natural.dispensável na orgahisação agora em vigor.A esta futura nece
ssidade atendi,creando o Museu e aula de História Natural,que sem esta 
explicação seria super abundante,por desnecessária. 

FACULDADE DE ARQUITECTURA 
\DISCIPLINAS PROFESSADAS NOS CURSOS 

0 citado decreto SO.420 de 21 de Outubro de 1931 estabelece 
como disciplinas constituitivas dos cursoq que escolhi,distribuídas per 
5 e 6 anos as seguintes: 

CERRALHEIRO MECÂNICO 

Horas Disciplinas 
18 ano 28 ano 38 ano 48 ano 58 ano 

Português 3 3 3 
Matemática.... 3 3 3 
Geografia e história 2 2 
Desenho geral 10 
Desenho de projecções 10 
Desenho de máquinas - - 10 10 6 
Física e qu/mic a. s. 4 4 
Mecânica técnica 3 4 
Tecnologia . . - - - 2 2 



CERRALHEIRO CIVIL 

Horas 
Disciplinas 

18ano 29ano 3gano. 48ano 58ano 
Português 3~~ 3 3 
Matemática 3 3 3 
Geografia e história.... 2 2 -
Desenho geral lffi 
Desenho de projecções... 10 
Desenho de construqões.. 10 - 6 
Física e química - - - 4 4 
Tecnologia - - - 3 4 
Oficinas 6 15 18 18 20 

Total...... 22 33 36 ~3"5^ 34 

CARPINTEIRO - MARCENEIRO 

, , . Horas 
Disciplinas 

18 ano 28 ano 38 ano 48 ano 
P o r t u g u ê s 3 5 3 
Matemát i ca 3 r»_5A_rM 1 -c—i DA " 
Desenho g e r a l 10 DCA I TÉ.C1 

Desenho de p r o j e c t e s . . 'ER-SI1 10 
Desenho p r o f i c i o n a l , e s t i l . - MEWT/ 10 10 
Tecnologia 2 
Oficinas 10 15 18 18 

Total 26 31 31 30 

58 ano 

6 
2 

20 
28 

MODISTA DE VESTIDOS 

Disciplinas 
18 ano 

j 
Português 3 
Matemática 3 
Francês 
Desenho geral 10 
Desenho ornamental,est. 
Desenho prfic.e tecnol. 
Oficina 10 

Total 26 

Horas 
28 ano 38 ano 48 ano 58 ano 68 ano 

3 
3 

10 
15 

10 
20 

3 
6 

20 
31 33 29 

3 
6 

20 
6 

20 
26' 



BORDADORA-RENDEIRA 
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Horas 
Disciplinas  

18 ano 28 ano 3¾ano 48 ano 58 ano 68 ano 
Português 5 3 5 
Geografia e história.... - » 
Matemática 3 3 
Francês - - - . - 3 3 
Desenho geral, 10 
Desenho profic.e tecnol. - 6 6 6 6 6 
Desenho orna.est.e comp. 6 6 6 
Oficina 10 15 15 18 18 20 

Total -£5 £5 2% 3Õ~ 33 ^5" 

FREQUÊNCIA DOS CURSOS 
Da consulta das estatísticas podemos estabelecer a seguinte distri
buição de alunos pelos diferente» anos dos cursos. 

12. ano 35% 
22.ano 25% 

32. ano.. »-ACC,tDADt.D20^ 
. - UNIVERSIDADE Dû^aORTO 
4 2 , a n o . • • • IO70 

CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO 
52 .ano 7% 
62.ano, 'v o 

Estas percentagens dará o seguinte número de frequência por anos,para 
o número de alunos que fixamos: 

12. ano 210 alunos 
22.ano ..150 alunos 
32.ano 120 alunos 
42.ano. 60 alunos 
52. ano 42 alunos 
62.ano .18 alunos 

Total... 600 alunos 
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SERVIÇOS ESCOLARES 

Para se poder ministrar convenientemente o ensino das disciplinas 
teóricas,práticas eoficinais com as frequências indicadas,necessi
tei de calcular o numero de dependências destinadas a estas três 
qualidades de ensino,como passo a descrever. 

DISCIPLINAS TEÓRICAS 
Na organisação dos eurf.es apontados existem as seguintes descipli-
nas teóricas:Português,Francês,Matemática,Geografia,História,Físi
ca, Química,Tecnologias,Ciências da NaturHza(a crear^e Laboratórios. 

As disciplinas de:Fisica e Química,exigem laboratórios e 
as deGeografia Historia e Ciências Naturais,respectivamente uma sa
la especial e um Museu de Ciências Naturais. 

[SCIPLINAS PRÁTICAS 
Contam-se nestas disciplinas as seguintes modalidades de desenho: 
Desenho geral—Desenho de proáeççSes 
Desenho de máquinas—Desenho de construção 
Desenho profisáional e vestidos—Desenho ornamental e estilos 

OFICINAS 
Pedem es cursos as seguintes oficinas:Cerralharia mecânica,Cerralha-
ria civil ou artistica,Marcenaria-Carpintaria,Costura e Bordados. 

DISCIPLINAS TEÓRICAS 
Eertuguês,Francês e Matemática. 

Sabe-se' que o plano da nova reforma prevê o ensino destas 
disciplinas durante ôs três primeiros anos do curso em três horas 
por semana por disciplina e por anos. 

Sendo a frequência estabelecida para o primeiro ano,de 210 
alunos,se estes forem distribuidos em turmas de 50 alunos,máximo 
admissível pela pedagogia moderna( atualmente as turmas chegam a ter 

http://eurf.es


50 alunos) formaremos com eles sete turmas. 
Estas sete turmas do primeiro ano necessitam de 7x3-21 horas 

semanais para cada uma das disciplinas apresentadas. 
Teremos por dia 21 - 4 horas e para as três disciplinas,12 

6 = 

horas diárias.Uma só sala poderia satisfazer o serviço das sete tur
mas em horário permanente. 

Para facilidade de organisaçSo de horários,destinei ao prèmeiro 
ano duas salas. 

Aâsim as sete turmaw do primeiro ano necessitam de duas salas 
para as disciplinas de Portugês,Francês,e Matemática. 

Segundo igual critério para as frequências e tempo de aulas 
dos outros anos concluí ser neeessário: 

Para o segundo ano Isala 
Para o terceiro ano 1 sala 
Para o quarto e quinto anos..l sala 

0 que dá o tot ait de 5 salas com 30 lugares para as disciplinas de Por
tuguês, Francês .e Matemática, 

GEOGRAFIA E HISTÓRIA 
GEOGRAFIA—Esta disciplina figura no 22.ano,em três dos cursos atuais . 

Para uma frequência média de 150 alunos com duas ho-
150 

ras por semana,distribuídas em turmas de 30 alunow teremos: íg-Z 5 tur
mas . 

Tendo cada turma 2 horas deíaula semanal teremos pa
ra as 5 turmas:- 5x2-10 horas semnais e por dia 10 -8 horas . 

6 Z 
Uma sala para cada uma destas disciplinas é bastan

te necessária em virtude da feição especial que o seu ensino exige. 
FÍSICA E QUÍMICA 

Estas disciplinas figuram nos progamas de dois cur-
wos no 42.e 52.ano com quatro horas semanais. 



10 
Por razões análogas ás expostas nas disciplinas de história e 

geografia uma só sala será bastante. 
A conveniência porem de separar o apetrechamento destas duas dis-' 

ciplinas,justifica a existência de duas salas uma para cada uma delas. 
TECNOLOGIA E MECÂNICA TÉCNICA 

Por calculo análogo ao anteriormente feito para as outras disci
plinas bastaya uma sala para tecnologia dos cursos de frequência mascu
lina. 

No entanto estando os cursos devididos em especialidades distintas 
destinei a esta disciplina duas salas.Uma destinada a tecnologia dos me
tais, outra a tecnologia da madeira. 

TECNOLOGIA DOS CURSOS FEMININOS 
Admitindo a percentagem del5% de frequência feminina e uma dèvisao igual 
desta frequência pelos dois cursos professados na escola,teremos para cada 
um dos anos que tem a disciplina de tecnologia 

2 2 , a n o . . . . £>EÍ>®C; .32 a lunas 

32. ano 16alunas 

42 . ano 9 aluna s 

5e. ano 6alunas 
66.ano...........5 alunas 

56 alunas 
Para as horas estabelecidas nos planos dos cursos e procedendo de 

modo análogo ao que usei nas outras disciplinas,conclue-se que uma sala 
chega para esta matéria. 

Em. resumo teremos,para as disciplinas teóricas e para a frequên
cia estabelecida,necessidade de: 

12.ano...22.ano...32.ano...40.59.« 62.anos 
Português 
Francês 2 salas ...1 sala. ,.1 sala 1 sala 
Matemática 
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Geografia 2o. ano e 52. ano 
Historia - l s a l a 

/ .■' ' i ', 

Química 42.aano e 52.ano 
lsala 

Física lsala 
Tecnologia . metal 1 s a l a 

( curso masculino ) madeira 1 s a i a 

Tecnologia , , 
(curso feminino) 

RESUMO DO NUMERO DE SALAS DE AULA NECESSÁRIAS 
AO ENSINO DAS DISCIPLINAS TEÓRICAS 

DISCIPLINAS N U M E R O 
A N O S 

D E S A L A S 

12PELD 

Português 
Frances 
Matemática 
Geografia 
História 
Química. 
Física 
Tecnologias 
(curso mascTilino) 
Madeira e metais 
Tecnologias 
(femininas jl  

TOTAIS: : : : : : : : 

22 ano 52 ano 42 ano 52 ano 

P O R 

6'2'ano 

NIVERSIQ/ 
L_ 

DE DO PC RTO 
J_ 

T 
1 

TOTAL DAS 
SALAS 

5 salas 

1 sala 
1 sala 
1 sala 
1 sala 
1 sala 
1 sala 
11'salas 

LABORATÓRIOS 
Destinei salas para os seguintes laboratórios: 

Laboratório de Química 
Laboratório de Física 
Museu de História Natural 

DISCIPLINAS PRATICAS 
Desenho geral 

Existe esta disciplina no 12. ano de todos os cursos,com 10 horas 
semanais. 
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Se considerarmos que o ensino do desenho para ser profi-
ciente nao poderá admitir turmas-feTaTunos,o numero de turmas para a 
frequência calculada será de 11 turmas. 

Duas salas chegariam para atender a esta necessidade .Preven
do porem que a organisaçao dos horários obriga a aumentar este numero, 
destinei ao ensàno de desenho geral 3 salas 

DESENHO DE PROJECÇÕES 
Para esta disciplina o, calculo indica bastar uma sala.No 

entanto destinei uma outra sala á exposição teo'rica do programa e 
assim esta disciplina ocupará duas salas. 

DESENHO DE MAQUINAS 
E DESENHO DE CONSTRUÇftO 

Igual dâsposiçSo usei para estas disciplinas,para as qu
ais bastaria uma sala, para cada uma.Entretanto a sua distribuição 
Por três anos. (3,.4,. e 5C.ane>} permitirá empregaram mais facili-
dade de organisaçao de horários,as duas aalaa „ . s S o destinadas a 
estas especialidades,de desenho . 

CURSOS FEMININOS 
Possuem estes cursos duas modalidades de desenho -Desenho 

ornamental e tecnologia . 

A primeira foi por mim destinada a sala de desenho geral 
due já disse exceder as necessidades desta disciplina segunda será 
dada na aula teórica de tecnologia de que é complemento . 

OFICINAS 
Os cinco cursos menistrados na escola exigem a creaçSo das 

seguintes oficinas. 

Oficina de trabalhos de madeira 
Oficina de trabalhos de metais 
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Oficina decostura 
Oficina de bordados e rendas 
OFICINA DE TSBALHOS DE METAIS 

Estas oficinas interessam aos dois cursos de metalurgia e es-
«•tlo devididas por cinco anos . 

Admitindo que a frequência escolar se divide em prtes iguais 
pelas duas especialidades,metal e madeira,teremos necessidade para 
acomolar os alunos dentro dos horárioã e em turmas de 30: 

ie.ano 6 horas 105 alunos 4 turmas 
2e.anol5 horas 75 alunos 3 turmas 
32. anol8horas 30 alunos 1 turma 
4e.anol8 horas 30 alunos 1 turma 
5e.ano20 horas 21 alunos 1 turma 

Estas turmas despendem um trabalho de 25 horas,que dividido 
FACULDADE DE ARQUITECTURA 

por três dependências as faz funcionar oito horas por dia .Contei,no 
projecto com essas três dependências. 

OFICINA DE TRABALHOS DE MADEIRA 
Com igual justificação incluí no projecto três dependêncis 

para esta modalidade de trabalho. 
OFICINA DE TRABALHOS FEMININOS 

Para cada um dos cursos professados temos a seguinte dis
tribuição de alunas,turmas e horas de trabalho semanal: 

, n mA Trabalho seman, 1S- ano 34 alunas 1 turma 10 horas 
28• ano 22 alunas 1 turma.... 15 horas 
32 • ano 16 alunas 1 turma 20 horas . 
4e> ano 9 alunas l turma...20 horas 
5e* ano 6 alunas 1 turma 20 horas 
62 • ano 3 alunas 1 turma. ...20 horas 
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Agrupandp o 32.,4fi.,5S. e 6s. ano, que pela sua deminuta fre

quência forma uma tuBma normal e atendendo a que os cursos femininos não 
tem serviço oficinal notuEno,conseguiremos com uma sala para cada um dos 
cursos satisfazer os horários com 9 horas diárias de ocupação àestas de
pendências. 

Alem das salas de aulas e gabinetes que calculamos como es
tritamente indispensáveis á frequência estabelecida,julgamos conveniente 
crear junto de cada aula um gabinete destinado ao uso pesseal âos seus pro
fessores onde estes poderão guardar os exercícios e provas escolares e re
pousar no intrevalo das aulas, se por conveniência não quizerem dirigir-se 
a sala quês lhes é destinada. 

Mão podendo uma escoma ser constituída unicamente pelas salas 
de aulas,e oficinas,justifico a seguir a razão das outras dependênciasnque 
creei no meu projecto,indicando os diversos fins a que elas se destinam. 

SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS /\ FACULDADE DE ARQUITECTURA 
Concentrei as dependênciasjaestinadas a estes serviços no rés-

-do-chão do corpo principal. 
£ conhecida a necessidade de manter a Direcção da Escola em 

contacto permanente cpm a sua vida Administrativa prestando assim assistên
cia a estes serviços. Para esse efeito localisei no rés-do-chão,todas as 
dependências destinadas aos serviços Administrativos e que a memória dese? 
critiva indica. 

Nela incluí a sala dos professores, gabinete do médico esco
lar e sala de inspecção com o fim de centralisar junto do airector os seus 
colaboradores de todos os momentos.A sala de revistas técnicas junto da sa
la dos professores permite-lhes a consulta de assuntos de momento,dispen-
sando-lhe a frequência da biblioteca e convívio,rtem sempre desejado,dos 
alunos leitores,quando/essas consultas tenham de ser feitas. 

SERVIÇOS CULTURAIS DE REPRESENTADO 
Nenhuma Escola atualmente.pode descurar a cultura dos seus 
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alunos.Dispensável é,falar da vantagem das conferências e rïùnioes OÉBH
tíficas ou artísticas, maus. como meio educativo.Neste ponto toda a peda
gogia moderna está de acordo.Para esse efeito estabeleci no meu projec
to,um salão de festas.Escolhi a disposição da casa de espectáculo com a 
lotação de 600 pessoas,pois julguei ser essa a forma mais apropriada para 
o fim desejado. 

Nas Escolas Industriais é quasi obrigatório,embora o regula
mento o não determine tacitamente,a realisação de exposições anuais,como 
elemento de apreciação da marcha dos trabalhos escolares. 

Para esse fim creei em lugar de destaque no primeiro andar do 
corpo principal o Salão Nobre.É também o lugar de hmœa para a recepçãp 
de áfcentidades oficiais. 

■ DÉBIBLIOTECA
1
/^ 

^■M I \ / \ m 
Ê reconhecida por todos,a necessidade de facilitar aos alu

FACULDADE DE ARQUITECTURA 
nos de uma escola,cuja « frequência é* na sua maioria de modestas posses, 
os elementoá de cultura que em livras próprios não podem obter.Para esse 
efeito instalei a Biblioteca da Escola no local que mais apropriado me 
pareceu,afastandoa dos recreios e protegendoa tanto quanto é possi
vel dos ruidos £ 

Para aproveitamento poB parte dos alunos dos èntrevalos dejho
rários ou falta de aulas,destinei no segundo andar do edificio prin
cipal cinco salas de estudo ,A sua localisação foi escolhida de modo 
a ficarem os alunos o mais isolados possivel e fora de qualquer ele
mento de distração. 

CULTURA FÍSICA 
Embora na actual organisação de ensino Industrial,não exista 

a disciplina de ginastica,não é natural que escolas de alta frequên
cia como estas são,descorem este fundamental processo de revigoramen
to da raça. 
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Á omissão desta disciplina nSo pode deixar de desaparecer em 

futuras organisações razão porque lhe destinei,neste projecto,um ginásio, 
sem justificação legal de momento(embora a nova modalidade da M.P.inclua 
na sua acção a cultura física)a ele limitei o que no mem parecer é in
dispensável para essa cultura,não me atrevendo poréâi a incluir esr uma pis
cina,como seria para desejar.Na previsão que o ginásio seja utilisado,ins
talei o balneário indispensável ao seu funcionamento,bem como uma sala de 
ginástica medica e massagens,complemento .necessário á cultura Tísica. 

Ligado ainda á ciiltura física está o problema dos recreios. 
No meu projecto seis dependências destinadas a recreios cobertos,dos rapazes 
durante o tempo de chuva e um para as raparigas. 

Junto ao corpo dum e doutro lado reservei o espaço livre aos 
recreiosddescobertos.Estes recreios tendo uma única comunicação permanen-

oo-alunoo os aluno te com o exterior colocam oo-alunos os alunos em condição de serem facil
mente vigiados, pelo pessoal, nas suas saídas. 

\ UNIVERSIDADE DO PORTO 
C A M ^ ^ Q J ^ S A Ç Ã O 

Destinei o terreno situado nas trazeiras,do pavilhão das ofi-
nas,a montagem de jogos que venho a ser oficialmente estabelecidos. 

SERVIÇOS ASSOCIATIVOS 
As Caixas Escolares, são organisações associativas dos alu

nos com um fim de prestarem entre si o auxílio que a solidariedade,exige. 
Assim alem duma sala de reunião dos alunos,contem também com um gabinete 
da Direcção,secretaria e anexos.Está hoje também reconhecida,dentro das es-
las a organisação Mocidade P0rtuguesa, com duas secções- Masculina e Femi
nine.A esta instituição reservei dependências suficientes ao seu funciona
mento. 

OFICINAS 
Em edifício próprio, mas ligado ao edifício principal por 

galerias cobertes estão instaladas as oficinas. 
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Considerei duas secções diferentes confiwrme o material de tra

balho; 
Oficina dos metais 
Oficina das madeiras 

Disposições semelhantes foram usadas para cada uma das secçSes. 
Alem da oficina geral onde os trabalhos são realisados em gro

sso nas máquinas próprias,estabeleci também secções de acabamentos . 
Os trabalhos realisados nas oficinas gerais,em cursos reunidos 

de vários anos,são acabados nas secções respectivas pelos alunos de cur
sos mais adiantados nos trabalhos de acabamento. 

Em cada secção existe um ferrementário,como determina o regu
lamento e um gabinete do mestre respectivo. 

DEPÓSITO DE MAEERIAIS ' 
Estas dependências em ligação directa com às duas secçSes ofi-

cinais destina-se á guarda dos materiais necessários ao funcionamento 
das oficinas. 

Como complemento indispensável da parte oficinal foram creados 
balneários,lavabos e vestiários junto das oficinas. 

AQUECIMENTO 
As deminutas dotações escolares não permitem a manutenção dum 

sistema especial.A sua instalação não pode porém deixar de ser prevista 
em circunstâncias mais favoráveis e para isso contei com dependências 
destinadas á instalação da caldeira e depósito de combustivel. 

SANEAMENTO 
Todos os lavabos e w.c.estabelecidos no meu projecto teeín. co

mo esgoto uma rede separada. 

Sendo o sistema de saneamento separado aquele que as cidades 
tendem a usar, por ser o mais económico, natural é que a cidade que es
colhi o tenha já estabelecido ou venha a estabelecer. 
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A rede de canaliaaçao e anexos devem ser estabelecidas em con

formidade com os regulamentos aprovados em cidades que possuam este sis
tema de esgoto.0 regulamento dos SrM.A.S.da cidade do Porto regulará a 
organisáçSo dos esgotos désteg projecto. 

ÁGUAS PLUVIAIS 
Como contei com o»sistema separados. 
Como sistema de saneamento da cidade, as águas pluviais serão 

esgotadas por rede propria constituida por tubos de grés de diâmetro su
ficiente para as enotiurradas(175 /m) ligados a caixas de inspecção nos 
pontos de quebra de alinhamento. 

Julgando convenientemente justificado o critério que me guiou 
na distribuição dos diversos serviços passo a descrever, o meu projecto 
na seguinte: 

MEMÓRIA DESCRITIVA 
0 presente projecto refere-se á construção dum edifício desti-

\ UNIVERSIDADE DO PORTO 

nado a uma Escola Industrial a crear numa cidade de província de 40.000 
habitantes. 

Localisação do projecto,sua forma e dimensão 
0 edifício a que o projecto se refere deve ser construido num 

terreno,marginando uma avenida e a orientação é aproximadamente NO-J-SO. 
0 perfil^ longitudinal do terreno pode ser representado por 

uma linha quebrada formada por segmentos paralelos. 
Eorma e dimensães 
0 progecto é conâtituido po© dois edifícios separados e liga

dos entre si por duas galerias. 
0 edifício principal é formado por 5 corpos,ou elementos,de 

forma rectangular, em planta. 
Quatro destes elementos,formam pela sua ligação em esquadria 

um rectângulo, que o 5e.elemento divide a meio. 
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O segundo édifieio,pavilhão das oficinas tem a forma apro

ximada de U e é ligada ao edifício principal,por duas galerias. 
Estas construções ocupam em planta a área de: 
Edifício principal 10.28?" 
Pavilhão das oficinas 2.578 

CORPO PRINCIPAL 
■Este corpo de forma rectangular,em planta,com 119 metros 

de comprimento e 12,20 de largura è constituido por rés dochão e 
I
e
.andar em todo o seu comprimento tendo a parte eentral um 22.andar, 

destinado a salas de estudo dfi população escolar. 
Perpendicularmente ao corpo principal encontamse tfes cor

pos, sendo dois laterais e um central,com forma rectangular em planta, 
tendo os laterais as dimensões de|80xl2,20 e o central 36x15 e 30x12,20 

Estes corpos são também constituidos por ésdochão e 12. 
andar . 

^ \ FACULDADE DE ARQUITECTURA 

0 corpo posterior ligado aos corpos perpendiculares tem tam
bém a forma rectangular com salientes nos tôpos e parte central. 

Tem a extensão de 100 metros e a largura,nos salientes e cen 
trai,de 15 metros e no restante 12 metros,Este corpo ê constituído por 
um subsolo,resdochão e 12.andar. 

PAVILHÃO DAS OFICINAS 
Separado do edificio,que chamo principal e ligado a ele por 

duas galerias alpenduradas está o pavilhão das oficinas. 
Este é constituido por um corpo principal rectangular com 

70x12 metros ligando com dois corpos laterais( pavilhão das oficinas) 
que lhes ficam perpendiculares,com as dimensões de 39x15 metros.'i'odo o 
corpo deste edificio constituido por résdochão. 

CORPO PRINCIPAL ■)• SUAS DIMENSÕES 
No resdochão deste corpo encontrase o átrio principal 
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de entrada marginado por duas pequenas dependências destinadas a direita 
a sala do pessoal menor e a da esquerda ao porteiro.Este átrio 4 pavimen
tado a mosaico cerâmico e nele apoiam quatro colunas de betão,circulares, 

/ m revestidas ate 1,5ode altura de azulejo bem como as paredes laterais do 
átrio.Sobre estas colunas apoia o sistema de vigas de betão armado que 
suportam uma placa também de betão srote que forma o pavimento superior.; 

Á direita do átrio principal encontram-se os serviçpq Adminis
trativos constituídos pelas seguintes dependências: 

Secretaria e Arquivo 
Vestiário^ e Lavabos 
Gabinete dos professores e Secretaria 
Conselho Administrativo 
Sala do pessoal Administrativo 
Gabinete do medico Escolar 

^L.^sCI JL \_s JL v _l_ o 
Sala de Inspecções 

FACULDADE DE ARQUITECTURA m 
Todas estas dependências abrem para uma galeria de 3,30 que 

circunda todo o edifício. 
fir esquerda do átrio encontram-se as dependências seguintes: 
Sala de espera 
Gabinete do Director 
Veâtiário e lavabos 
Sala de Qonselho Escolar 
Sala dos professores 
Sala de leitura (Revistas técnicas) 
Todas estas dependências abrem para a galeria já citada que 

nas extremidades da direita e esquerda formam um átrio e onde estão co
locadas «s escadas de acesso ao andar superior. 

Nos corpos perpendiculares laterais que são simétráoes,encon-
tam-se as seguintes dependências: 
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CORPO DA ESQUERDA . 
Sala de desenho de construção 
Gabinete dos professores abrindo para um pequeno vestíbulo e co

comunicando directamente com a sala de desenho de construção. 
Sala de tecnologia em comunicação com o respectivo gabinete dos 

professores e este com o laboratório de Física. 
Na extremidade jtesterior da galeria deste corpo encontrase uma 

caixa de escada de acesso ao andar superior e subsolo e em frente des
ta os lavabos e W.C. 

No corpo lateral direito simétrico do anterior,encontramse de
pendências análogas,destinadas às aulas qiae a planta indica: . 

CORPO PERPENDICULAR CENTRAL 
Pfizrte este corpo do átrio principal e ligado a este por um corre

dor central de 12x3 metros formado em parte pelas paredes laterais com du
as caixas da escadaria principal de acesso aos andares superiores. 

\ ; UNIVERSIDADE DO PORTO 

Este corredor e causado, em esquadria por outro corredor de 10,40x 
2,00 metros que premite ó acesso a uma galeria, alpendrïada, destinada a li
gação exterior do recreio coberto das alfaias com o átrio principal. 

0 corredor que parte do átrio liga este com o salão de festas ten
do junto á entrada do walão dois vestiários ♦ 

SALÃO DE FESTAS 
Tem esta dependência a forma rectangular com 18x14 metros e possmi 

uma galeria ao nivel do 1«.andar,apoiada em 8 colunas de betão.A galeria 
destinase a suportar um balcão de frente e camarotes laterais .A plateia, 
com declive,é constituída por 15 filas de cadeiras.A lotação desta sala ê 
de 600 lugares. 

Termina o salão de festas poé(um palco de 7x5 metros . 
0 palco comunica lateralmente com dois anexos e com a sala de fes

tas por duas escadas laterais que vencem o declive da sala . 
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Os dois anexos laterais comunicam com um compartimento desti

nado a arrumos do teatrp e este compartimento, tem acesso ao exterior 
por doià átrios simetricamente colocados,abrindo para a galeria alpen
droada e para o recreio coberto destinado as alunas. 

m m 
Estaf dependência^ rectangular mede 11 x 14,destinase a cee^e» 

áueio privativo das alunas em tempo envernoso.Abre directamente para o 
exterior,sobre a galeria alpendroada,que margina o corpo do edifício, 
que desc revo ,por éoés vãos , ttrôs de cada l a d o . 

Comunica por duas portas com o átrio já descrito,de acesso 
á sala de arrumos do teatro e por um corredor central com a galeria que 

A 

circunda todo o conjunto.Este corredor de 2x11 metros da acesso do lado 
direito á&eguintes dependências: 

I:::::"1PORTO 
Lavabos e W. ^CULDADE DE ARQUITECT 

\ UNIVERSIDADE DO PORTO 
Do lado esquerdo 

■*■ >E DOCUMENTAÇÃO 
Gabinete fia guarda 
w. c. 
Caixa de escada,dando acesso ao is.andar e subsolo. 

CORPO POSTERIOR 
Encontrase a meio deste corpo o ginásio com a forma rectangu

lar e com as dimensões de 24x11 metros e comunica cpm a galeria circun
dante por um vSo de porta.Comunica pelo lado direito, por uma porta com 
o vestiário,assim como pàibos dois lados com o átrio aberto sobre a gale
ria.Um destes átrios como se vê em planta dá acesso ao gabinete do pro
fessor de ginástica.Do lado direito do ginásio e a seguir ao vestiário 

. m m 
encontrase o balneário com as dimensões de 14 x 7 e formado por 16 cabi
nes de chuveiro feitas de ti joio.0 balneário tem acesso por um vlo de 
porta,pelo átrio de comunicação com o ginásio.A extremidade direita do 
corpo posterior é formada por um salSo destinado a recreio coberto r!os 



23 
alunos.Bste recreio com as dimensSesjde 14x14 metros tem acesso pela 
galeria circundante e comunica com o exterior por 3 portas,abrindo so
bre o patamar duma escada que dá acesso ao nível inferior,do sub-solo. 

Existem nesta dependência 4 colunas que suportam o pavi
mento do andar superior.Entre êstef recreio e balneário existe um ves-
tiario destnado aos alunos.Do lado esquBBôo do ginásio alem do gabi
nete do professor de ginástica já descrito encontra-se um compartimen-
to destinado a ginastica medica e um gabinete do médico ambos com acesso 
pela galeria circundante.A extremidade esquerda deste corpa e formada 
por um recreio coberto dos alunos em tudo igual ao do lado direito. 

SUB-SOLO DO CORPO POSTERIOR 
Aproveitando o desnível do terreno, instalei neste sub-so

lo as seguintes dependências: Na prumada do ginásio e em toda a sua ex
tensão instalei o refeitório dos alunos.Esta dependência abre para o ex
terior por duas portas colocadas nas paredes laterais abrindo sobre uma 
galeria coberta por alpendre .Tem as dimensões do ginásio e nele se en
contram 8 colunas de apoio do pavimento superior. 

Comonica o refeitório interiormente por uma porta com uma 
galeria de 70,30x3,30 que se estende em toda a extensão deste corpo.Na 
parte central desta galeria encontra-se a caixa de escada de acesso ao 
pavimento superior e em frente a esta os lavabos e W.C. 

A seguir ao refeitório,para a esquerda,e em comunicação di
recta com ele,encontra-se um vestibulo abrí-do para o exterior (galeria 
alpendroada)por duas portas e em ligação directa com a galeria interor. 

Este vestibulo comunica com um vestiário e lavabos com ace-
sso também pela galeria interior.Segue-se a este vestibulo a casa da cal
deira sem ligação com o vestibulo e com acessojpela galeria interior.A 
casa da caldeira comunica directamente com o deposito de combustível e 
este com a galeria interior.Incluí também uma dependência a seguir des
tinada a arrumos. 
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A extremidade esquerda deste corpo do eâificio é formado por um recreio 
de alunos com as dimensões da que lhe fica na prumada e já descrito no 
pavimento superior.Encontra-se nesta dependência 4 colunas de apoio. 0 
recreio liga por um corredor com uma caixa de escada vinda do pavimento 
superior tendo em frente lavabos e W.C. 

A parte direita deste corpo do edifício,que destinei á insta
lação de cosinha e seua anexos é formada por as seguintes dependências: 
Junto ap refeitório e em comunicação directa com ele a copa,formando ves
tíbulo, e guarda copos separaàa da copa por uma parede.A copa comuniba 
directamente com a cosinha onde se encontram três pequenas dependôcias.des
tinadas á manipulaçãolâe carnes,peixe e legumes.Complecta esta parte do 
edifício uma dispensa em comunicação directa cora a cosinha e com um co
rredor paralelo á galeria principal e com ela em comunicação,uma sala des
tinada ao refeitório dos professores. 

A extremidade da direita é em tudo simétrica á da esquerda. 
V FACULDADE DE ARQUITECTURA 

Na parte central deste cospo está situado o salão nobre,desti
nado a conferências e exposições. 

Tem este salão a forma rectangular cpm dois anexos também re
ctangulares e dispostos simectricamente.Com as dimensões respectivamente 
de 14x10,20 e 4,50x7,40 metros. 

A 

Este salão e seus anexos comunicam entre si por 5 portas com 
a galeria circundante,e na sua frente abrem as duas escadas principais 
e bem assim a galeria central de lacesso ao balcão e camarotes do salão 
de festas. 

Simetricamente colocadas á direita e á esquerda do salão nobre; 
encontram-se de cada lado,dois salões de aulas teóricas de 9,20x7,40 me
tros com os respectivos gabinetes dos professores com 4,50x7,40 metros. 

Estes gabinetes dão acesso directo á sala e á galeria circun
dante, j 
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Nas extremidades esquerda e direita em saliente sobre a fa
chada, encontram-se respectivamente a biblioteca,dependência rectangular 
de 11,20x10,90 metros e a sala de aulas teóricas de geografia e história 

A galeria circundante alarga-se nas suas extremidades forman
do dois vestibulos,cujos eixos estão em coincidência com o da galeria, 
de 9,20x7,20 metros. 

Nestes vestibulos abrem as duas escadas laterais vindas do rés-
-do-chão e dela parte também a galeria circundante,perpendicular ao corpo 
principal. 

SEGUNDO ANDAR 
A continuaçgo da escadaria principal condua ao segundo and'ar 

da construção.Nele se encontra em disposiçãp correspondente ao °alão No
bre e anexos do is.andar,as salas de estudo em numero de 4 . 

CORPO LATERAL ESQUERDO 
Este corpo é constitmido por,em toda a sua extensão por dèvi-

sSes análogas ás descritas no res-do-chão.O mesmo acontece com o corpo 
lateral direito,excepção feita â sala destinada ^desenho geral a que EKX 

XH-correspondejji© pavimento inferior,duas salas de aulas teóricas. 
Nas extremidades destes dois corposlrepete-se a disposição do 

res-do-chão. 
CORPO CENTRAL 

Constituem este corpo,as dependências que passo a descrever. 
Junto ao corredor que parte da galeria circundante com as di

mensões de 12,30x3,40 metros e na sua extremidade,encontrasse dum W&& 

lado e doutro dois vestiários.A eles se seguem a parte superior-do Sa
lão de Festas que constitui o balcão e camarotes.Ao fundo a caixa do pal
co á qual dei a alttira necessária á modança de senáios^e esta dependên
cia fôr algum dia destĵ ída a^ representações teatrais. 
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Junto á caixa do palco, e de cada lado. ficam os gabinetes 
de prova com acosso á galeria dos camarotes do Saião de Festas e á sala 
de costura .Esta sala com as dimensões de 11x9,80 metros,comunica por um 
corredor de 21x2 metros com a galeria circundante.Dum lado e doutro des
te corredor estão localisados as salas de bordados e tecnologias femini
nas com,12,20x4,30 metros com os respectivos gabinetes das mestras. 

Ao fundo do corredor encontram-se,do lado direito lavabos e 
W.C.,do lado esquerdo a escada de acesso ao andar superior 

CORPO POSTERIOR 
A este corpo ocupado na parte central pelo ginásio,instalan-

do-se neste pavimento duas galerias simectricamente dispostas para assis
tência a exibições de ginástica. 

H \J I I I—̂  1 
Do lado esquerdo as instalações destinadas á Mocidade Portu

guesa e constituídas por salas da Mocidade Portuguesa masculina e fémini-
\ UNIVERSIDADE DO PORTO-

na e seus respectivos p-abinetê  
Estas dependências abrem para um alargamento da galeria cir

cundante onde se encontram duas colunas apoiadas sobre a parede inferior. 
Em disposição simectrica do lado direito,estão as seguintes 

divisões: 
Vestiários 
Secretaria da Qaixa Escolar 
Gabinete da Direcção da caixa 
Sala .de reunião da Caixa Escolar 

PAVILHÕES DAS OFICINAS 
Em construção separada mas lâgada á pr#"ipal por duas gale

ria» cobeítas encontra-se m odifficio destinado ás oficinas 
Tem este em planta a forma aproximada dum U . 
^s oficinas estão,neste edificio simectricamente colocadas 
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em relação ao eixo central .A parte direita deftinada a trabalhos de me
tal e as da esquerda a trabalhos de madeira. 

Descrevo uma destas partes,pois que a outra ^fsimectrica. 
0 acesso exterior é feito pelas extremidades do corpo central, 

existindo tanbem na fachada principal duas portas de acesso. 
4 entrada da extremidade direita (parte que descrevo) encon-

tra-se o vestíbulo com as dimensões de 14x7 metros,em saliente sobre a 
fachada .E§te veStibulo comunica com a galeria que acompanha a fachada 
principal em toda a sua extensão .Esta galeria de 69,80x3?50 metres so
fre dois alargamentos para a sua comunicação com os balneários e ofici
nas de acabamentos.Estes alargamentos medem 3,45x1,80 metros . 

Na parte central deste corpo e entestando a galeria estão os 
balbeários comuns ás duas secções com as dimensões de 14,30x7,10 metros. 

Estes são constituídos, por 16 cabines laterais destinadas a 
vestiário* individual? e tem na parte central dois grupos de cabines de 
chubeiro de 8 células cada uma .0 balneário comunica por ima porta com 
um alpendre coberto por uma placa de cimento apoiada em colunas .coloca
da na fachada posterior deste corpo '. 

Junto ao balneário e em comunicação directa com ele esta o ves
tiário dos alunos,seguindo-se-lhes os lavabos,urinóis e W.C. 

Encontra-se no mesmo corpo,a oficina de acabamentos (serralhei
ro civiDde 13x50x7,10 metros com o respectivo ferramentário. 

Esta oficina comunica por duas portas com a oficina geral,já si
tuada num dos corpos lateris no prolongamento do átrio,tem a forma dum reĉ  
tângulo de 18,40x14 metros e nela estão 6 colunas de apoio de vigas de ci
mento qua suportam a armação e a placa esolante contra èncendio. 

Um vão de porta pSe a oficina em comunicação com o alpendre pos
terior ja eitado . 
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Ao fundo da ãficina um corredor de 4,40x3 metros poafcs em. 
comunicação,com outra oficina de acabamentos,(serralheiro mecânico) 
dependência que tem as dimenções de 14x7,10 metros. 

Entre a oficina geral e a de acabamentos estão colocadas duas 
dependências destinadas a gabinete dos mestres e ferramentário da ofi
cina de acabamentos. 

A meio do corpo central e ligado ao alpendre,coloquei o depó
sito geral de materiais de 15x8,70 metres em comunicarão,por uma porta 
com o exterior«por duas outras portas com a galeria de acesso aos pavi
lhões das oficinas. 

DISPOSIÇÕES GERAIS DA CONSTRUÇÃO 
FUNDAÇÕES 

Parti do princípio,que o terreno onde a conàtrução vai ser res-
alisado,pode ser classificado nas condições de "bom terreno de fundação» 
dispensando por isso de qualquer disuosição especial. 

JNIVE RS IDADE DO PORTO 7 

Dentro deste princípio as fundações serão de alvenaria de ar
gamassa hidráulica com a largura âe 0,80 metros.A altura conveniente 

m serão conâtruidas as paredes de elevação com a espessura de 0,50 em 
toda a sua extensão. 

As paredes de elesração serão isoladas junto ás fundações por 
uma placa de asfalto. 

PAREDES 
Todas as paredes da construção exteriorwe interiores serão de 

m alvenaria de bom granito(sèlhares e juntouros,com a espessura de 0,50). 
0 soco que corre á volta de todas as paredes exteriores bem 

como as giiarnições dos vãos das portas ejanelas,facheada e cornija se
rão de cantaria aparelhada a pico fino.Do mesmo modo será » de cantaria 
o saliente da fachada principal até á facha divisória do ie.andar. 

Nas divisões interiores empreguei alvenaria de te joio vasado 
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quando a sua espessura for inferior a 30 centímetros., 
PAVIMENTOS DO RESD0CH.£0 E SUBSOLO 

0 pavimento de todas as dependências,com excepção da sala de 
aula,salão de festas,gabinetes,salão nobre e ginásio,serão de mosaico 
cerâmico assente em betunilha de cimento. 

Os exceptuados,era soalho,assente também em cimento. 
Os pavimentos do primeiro e segundo andares serão de soalho 

assente em cimento com excepção dos lavabos,e W.C.que serão de mosaico. 
PAVIMENTO DO lfi.E 22. ANDAR*^ 

■ Será conâtituido por uma lage de betão armado sobre a qual 
assenta o soalho. 

TEtPOS 
0 teto do re'sdochão + do corpo principal e de todos os outros 

corpos,será formado por uma placa de betão armado com metal destendido. 
0 mesmo d i s p o s l ^ ^ ^ ^ ^ t e t o s do 1*.andar. 
Estas placas, de simples revestimento,serão caiadas e formarão 

um tecto liso a branco. 
LAMBRINS 

Em tÔda a volta das gatarias e átrios, bem como nos lavabos 
e W.C.,balneários,cosinha, refeitórios e laboratórios,será colocado um 
, , m 
lambrim de 1,50 de altura de azulejo branco.As colunas do átrio do edi
fício principal e dos recreios cobertos do resdochão e subsolo do mes
mo edifício,e refeitório serão também revestidas a azulejo até a 1 % 
de altura. 

VIOr AMENTOS 
Todos os vigamentos serão constituídos por vigas de cimento 

armado sobre as quais apoiarão as placas de suporte dos pavimentos. 
ARMAÇÃO DE TELHADOS 

Serão constituídas de madeira de pinho nacional devidamente 
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carbdmilados. 
Os vãos de portas e janelas do edifício principal serão veda

dos com esquadrias,de madeira(macacauba). 
A vedação dos vãos interiores serão de madeira como se indica 

nos detalhes. 
Os vãos de portas e janelas do corpo das oficinas serão veda

dos com esquadria de ferro do perfile que o detalhe àeatra. 
ESGOTOS E INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 

As instalações sanitárias serão estabelecidas de acordo com os 
regulamentos S.M.A.S.do gorto. 

Os esgotos satisfarão aos mesmos regulamentos. 
ÁGUAS PLUVIAIS 

Possuindo a cidade uma rede de saneamento de sistema separado, 
estabeleci uma reâe distinta para as águas pluviais,também em manilhas 

m FACULDADE DE ARQUITECTURA 
de grés(175 / m ) . 

A rede de águas pluviais está munida de «amaras de visita 
como a planta do projecto indica. 
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CONDIÇÕES GERAIS 

)eAPÏTULO I 

ArtÇ I .- Ao empreiteiro compete a execução de todos os trabalhos que 
constituem esta obra e o fornecimento de todo o material ne
cessário á bôa execução dos trabalhos. 

Art2.22.- Os tralalhos que constituem esfca empreitada deverão ter iní
cio dentro do prazo mácimo de dez dias, desde a data em que 
fôr assinado o contrato definitivo, e deveFão estar concluí
dos dentro de dois anos, incluindo domingos e feriados, com-do: 
tados da data em que fôr comunicado ao adjudicatário o Visto 

W m . n -i -i *• J- I D A D I 

<!«» Tribunal de Contas. 
Arte.32.- A prorrogação do prazo para a conclusão dos trabalhos só po

derá ser permitida pela Direcção da Obra por motivos de for
ça maior devidamente justificados e mediante a aprovação do 
Governo. 

Art2.42,- 0 empreiteiro ficará sujeito á multa diária de 5 por looo da 
importância correspondente ao trabalho ou fornecimento não exe
cutado á data em que tiver caducado o prazo estabelecido, no con
trato. No caso de haver direito a multas ficará o empreiteiro 
obrigado ao,que se encontra estabelecido no Arts.22. e seus 
parágrafos das Normas dos Programas de concursos e cadernos 
de encargos publicadas a páginas 795/797 do Biário do Gover
no n2. 123-ia.série de 3o de Maio de 1935. 

Art.2.52.- Nenhum trabalho que implique cálculo ou verificação prévias 
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poderá ser iniciado sem que tais cálculos ou verificações se
jam confirmados pela Direcção da Obra. 

Art.62,- Todas, as alterações ao projecto que envolvam aumentos de en
cargos desta empreitada não poderão exceder de mais de lofo o 

valor da adjudicação, e só poderão ser executados mediante 
autorisação do Ministério das Obras Públicas e Comunicações. 

ArtS 72,- Quando no decorrer da obra se reconheça a necessidade de efe
ctuar trabalhos não previstos nesta empreitada,a Direcção da 
Obra somente determinará a sua excução depois de aprovado su
periormente o orçamento suplementar correspondente,se o ex
cedente da despeza não tiver compensação nos trabalhos que 
forem suprimidos por desnecessários. 

Art88e,- 0 adjudicatário obriga-se a executar todos os trabalhos que 
FACULDADE DE ARQUITECTURA 

constituem a presente empreitada com toda a solidez e perfei
ção, empregando materèais que satisfaçam ás condições tecnifc 
cas e de resistência necessária,cumprindo todas as instru
ções que lhe forem dadas pela Direcção da Obra, a qual pode? 
rá mandar desmanchar qualquer trabalho no todo ou em parte, 
seja qual fôr o seu valor,quando não esteja de acordo com o 
presente caderno de encargos ou conforme as instruções a que 
acima se alude. 

i is,- Serão aá conta do empreiteiro tôdoq os trabalhos de demo
lição transporte e reconstrução ou outros prejuisos que 

§ 22. provenham dessas demolições. 
§ 22. Nesse^caso fica bem explicito que o empreiteiro não terá 

direito a indenjnização ouprorrogação de prazo de conclusão 
dâs obras. 



Art2.32. São de conta do empreiteiro tôdos os prejuisos que por |«« 
qualquer motivo acarrete por si ou pelo seu pessoal a ter
ceiros. 

Art2. 4&. Pelas indemnizações a fazer por multas ou prejuisos,respon
dem em primeirp lugar quaisquer pagamentos que tenha a re
ceberam segundo lugar o deposito definitivo ou de garan
tia e,por fim os haveres do empreiteiro. 

Aàts. 52. Ojrfempreiteiro o"briga-se a apresentar antes do seu emprego 
à Direcção da Obra,as amostras dos materiais que pretende 
empregar,acompanhadas quando lhe for exigido,de cer tidões 
de ana'lise e de origem,as quais depois de aprovadas servii 
rão de padrão. 

Arte. 62. Á Direcção é reservado o direito de,durante a execução dos 
trabalhos e sempre que o entenda,tomar em duplicado npvas 

UNIVERSIDADE DO PORTO 

amostras e mandar proceder ás analises e experiências nos 
laboratórios,por conta do empreiteiro e,bem assim,proceder 
a diligencias para verificar se tudo se mantém como foi 
estabelecido . 

Art2. 7e. 0 disposto no artigo anterior em nada diminui a responsa
bilidade do empreiteiro na boa ssecução da obra. 

Art2. 82. Tôdos os materiais que não satisfaçam as cnndiçSeá estabe
lecidas serão regeitados e removidos dentro de três dias 
pelo empreiteiro e É. sua custa e responsabilidade para fo
ra do recinto da obra. 

§ Único SB a remoção se não fizer nos termos estabelecidos ficará 
oempreiteiro sugeito a uma multa de loo#ooa looo$oo 
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podendo entãoa#remoção ser feita pela Direcção,mas-de conta 
do empreiteiro. 

Art298 0 empreiteiro obriga-se a remover á sua custa e responsabi
lidade para fora do recinto da obra todos os entulhos e te
rras sobrantes provenientes da obra. 

Artfi.lo2. Ao empreiteiro compete o fornecimento completo de todas as 
ferramentas e utensilios que forem necessários para a exe
cução dos trabalhos da empreitada. 

Art2.11B. São da exclusiva responsabilidade do empreiteiro todas as 
obrigações relativas á mão de obra empregada na execução da 
empreitada,ficando porem^Direcçãolcom o direito de impor o 
despedimento do pessoal que entenda não possuir a capacida
de técnica suficiente ou cuja permanência no local da obra 

. , se julgue inconveniente para a disciplina-e bom andamento 
\ UNIVERSIDADE DO PORTO 

d o s t r a b a l h o s . OCUMENTAÇÃO 

Art2.12e. 0 empreiteiro submetera á aprovação da Direcção da Obra no 
pfzo máximo de lo dias a contar da data da adjudicação o 
Progama dos Trabalhos. 

Arts.152. NO fim de cada mês proceder-se-á a uma medição dos trabalhos 
feitos dos materiais fornecidos pelo empreiteiro,a qual ser
virá para regular os pagamentos a fazer. 

#lfi. As medições serão feitas em presença do empreiteiro ou pe-
ssoal qae legalmente o represente,e delas dera lavrar-se 
auto,que servirá para o decomento de despeza. 

§22. Todos os pagamentos os pagamontoo mensais a que se rfere 
este art§ serão feitos com o desconto de lo% qu* constitui
rá o reforço do deposito,de ganrantia e de meio por mil pa
ra a Caixa Geral de Aposentações. 



Alt*«14*. A Direcção poderá mandar proceder a experiências quando 
assim o entenda, 

AJttíl5e. Após as experiências e verificações que provera a boa cons
trução e acabamento de toda a obra,será esta dada por ter
minada, lavrando- se o respectivo auto de recepção provisó
ria cuja da£a regulará a autorização da ultima prestação. 

Arte.162. o empreiteiro obriga-se a fornecer á Direcção da Obra toda 
a aparelhagem necessária para as verificações a que houver 
de proceder,sem qualquer encargo para a Direcção dq Obra. , 
sendo também de conta do empreiteiro todas as despezas com 
o pessoal e material necessários á sua efectivação, compe
tindo apenas á Direcção a superintendência deles,devendo 
assistir ás experiências o empreiteiro ou pessoa qiie legal
mente o represente. 

UNIVERSIDADE DO PORTO ' 

Art2.172. As datas para as experiências e verificações a que se re-
fere.o.^ts anterior serão comunicadas pela Direcção ao 
empreiteiro devendo este passar recibo da sua recepção. 

Art2.18û. Ô prazo de ganantia para a recepção definitiva será de 6 
meses contados desde a data da recepção provisória. 

Arts,192. Decorrido o prazo indicado no artigo anterior todas as 
obras e instalações serão vestariadas e se estiverem em 
condições deferem recebidas définitivãmente,lavrar-ee-á 
oírespectivo auto de recepção definitiva,podendo o emprei
teiro, passados 8 dias, receber a emportância do deposito 
definitivo se não estiver cativa de quaisquer descontos 

Art2,Eo-2, .Airecepçao definitiva não exenta o empreiteiro das respon
sabilidades que são asseguradas pelo Código Civil. 

Art2.222# 0 contrato poderá ser rescendido mediante autorização do 
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Governo pelas seguintes causas, 
a).-. Quando não se verifique o inicio dos trabalhos detro do 

prazo estabelecido no Arts. 3 deste caderno de encargos . 
b).- Quando o empreiteiro se recuse a cumprir as instruções 

que pela Direcção lhe forem dadas para o cumprimento do 
Programa dos Trabalhos aprovados. 

c),- Quando a empreitada for trespassada no todo ou emlparte 
sem previa autorização, 

d).- Quando o empreiteiro descure da bÔa ordem nos trabalhos ou 
se recuse a despedir o pessoal que for julgado nocivo ou 
desonesto e que a Direcção da Obra determine. 

e).- Quando o empreiteiro áe negue a desfazer ou a demolir qual-
quer parte da construção,se os materiais nela empregados ou 
modo de execução,forem julgados e enaceitaveis ou fora das 
condições destes cadernos de encargos pela Direcção da Obra. 

f).- Quando o empreiteiro se recuse a executar as reparaçõeà ne
cessárias durante o prazo de garantia. 

g).- Quando o empreiteiro não cumprir integralmente todas as ins
truções e obrigações des£e caderno de encargos. 

Arte.232,- Alpena de rescisão do contsato,aplicadas nos caso3 das alines 
a)e b)do artigo interior,poderá ser substituida pelos pagamen
tos das multas já estabelecidas no artigo 42. 

§ Único.- A rescisão é um direito que o Governo exerce definitivamente. 
Art824.s 0 empreiteiro obriga-se a segurar em Companhias idóneas todo 

o seu pessoal contra riscos de acidentes de trabalho,devendo 
apresentar sempre que lhe seja exigido os respectivos docu
mentos comprovativos. 

Art2.25û,- 0 empreiteiro poderá,caso julgue conveniente e devidamente 



autorisado pela Birecção,proceder á sub-divisão da empreitada em 
empreitadas par^ciais que confiará a treceiros,ficando porém,in
teiramente responsável pela empreitada total e sendo também da sua 
responsabilidade o acabamento pó* parte daqueles a quem os traba-
lhosestejam confiados e de todas as obrigações expressas neste ca
dernos de encargos. 

§ Único,- A Direcção das Obras deverá transmitir exclusivamente ao emprei-
teiroou ao seu representante, as ordens e instruçSes que julgas m 

W convenientes,devendo este tomar as providencias necessárias para 
que estas ordens sejam transmitidas e executadas quand© se verifi
que o expresso no arte.anterior. 

Arta.262.-Todos os documentos que são fornecidos pela Direcção são entregues 
ao empreiteiro sob reserva de qualquer erro ou omissão que não 
poderá servir de base para o empr-^eiteirp se eximir á inteira e 
completa responsabilidade dos trabalhos que incumbem ou ao per
feito funcionamento das instalações que executar. 

Art.2272.-0 empreiteiro deverá respeitar todas as indicações da Fiscaliza-
| ção referentes á marcha dos trabalhos de modo a não prejudicar, 

impedir ou cansar danos,á laboração da sua empreitada,sendo as 
indmfiàzações, quando as houver.liquidadas com o pagamento da pres
tação mais próxima. 

Art.228.- 0 empreiteiro obriga-se a manter permanentemente na Direcção da 
Obra um técnico habilitado que será o seu representante aceite 
pela Direcção da Obra,o qual deverá fornecer a esta todos os escl
arecimentos que forem julgados necessários ou receber indicações 
sobre os trabalhos e sua marcha que a Direcção entenda faaer. 

§ Único,- Este representante deverá quando a Direcção assim o entenda,acom
panhá-la nas visitas á Obra. 
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Art929.& - São de conta do empreiteiro todas as despezas do contrato e outr
as que resultem da execução do mesmo. 

Art2,3o2.- As reclamações sobre erros a que se refere o arte.e seus pará
grafos das clausulas e condições de empreitadas e fornecimentos 
de obras públicas de 9 Maio de 19o6,ou sobre qualquer assunto 
referente á empreitada, só podem ser feitas no prazo de 15 dias 
contados da data da adjudicação definitiva da empreitada. 

Art2.312,- Os danos ou prejuisos que possam resultar para a contrução desta 
A empreitada ou para terceiroã,são da exclusiva conta do empreitei

ro. 
Art2.3£B._ A importância da alteração dos trabalhos é calculada pelos pre

ços compostos anexos a este caderno dejencargos devidamente corri
gida pelo,coeficiente de redução de praça. 

Arts.33s,- Quando houver necessidade de estabelecer quaiquer preços compost 
tos não previstos nestes cadernos de encargos e seus anexos,se
rão aqueles calculados pela quarta edição das bases para orça
mento de D.X.Cohen e corrigidos do coeficiente depraça, 

ArtQ.34fi,- São da conta do empreiteiro a energia electílca e água necessári
as aos seus trabalhos. 
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EDIFÍCIO PARA A ESCOLA INDUSTRIAL Dr.AZEVEDO NEVES 

CONDIÇÕES ESPECIAIS 

CADERNO DE ENCARGOS 

PROJECTO DE UMA ESCOLA INDUSTRIAL 

Art.elc,- Consta a presente empreitada de todos os trabalhos referentes 
á completa construção do edifício destinado a uma Isaola In
dustrial, de harmonia com o projecto e este Caderno De Encar-

ACULDADE DE ARQUITECTURA " 
gOS# UNIVERSIDADE DO PORTO 

Arte.ãe,- ESCAVAÇÕES—0 adjudicatário obriga-se a fazer as escavações 
necessárias para a execução desta obra,como abertura de ca
boucos e desaterro paraf as várias caixas de ar e a execução 
dos escuramentos convenientes para evitar o desabamento das 
terras. 

Arts.32,- ATERROS—os aterros serão feitos por camadas de o,2o,regadas 
e batidas a maço.A terra a empregar será exenta de detritos 
vegetais ou de qualquer outras impurezas. 

Os aterros serão feitos em todas as caixas de ar,até á 
altura indicada no projecto. 

ArtB42.- Todas as terras sobrantes,provenientes das escavações,bem co
mo o entulho resultante da execução dos trabalhos será trans
portada para fora do local da obra. 
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Art2.52.BETÃO ARMADO—Todo este trabalho será executado de acordo 
com a legislação Portuguesa em vigor,a ela relativa, nomeada
mente o "REGULAMENTO PORTUGUÊS DO BETÃO ARMADO »de Ê935
Tôdas as armaduras serão recurvadas nas extremidades.As emen
das serão tanto quanto possivel desencontradas e fora dos pon
tos de fadiga máximos. Com este fim,os varões de cada diâmetro, 
deverão ser adquiridos com comprimentos variáveis. 

Em todas as emendas as sobreposições serão feitas 
de acordo com. as disposições^ regulamentares. 

Todos os crusamentos de armaduras nas lages e todas as 
emendas serão convenientemente ligadas com arame recosido, 

A dosagem adotada será de 5ookgs.de cimento,o,4oo de 
_■_ 

areia,e o^ooo de brita. 
ACULDADE DE ARQUITECTURA 

Art2.62. ALVENARIA HIDRÁULICA EM FUNDARES.Esta alvenaria será exe
cutada com granito da região,de grandes dimensões,sem lesins 
ou fendas,que compOomeíTtam a sua resistência.As paredes serão 
convenientemente aleitadas e travadas. A argamassa "empregar 
será de cimento e areia ao traço de 3ookgs de cimento,por me
tro cúbico. Esta alvenaria será executada até ao nivel do pi
so''rezdo chão. AJespessura destas paredes será deé o^8o com 

m 
excepção das paredes do corpo posterior que será de l,ooo. 

Arts.72. ALVENARIA HIDRÁULICA EM ELEVAÇÃO —Serão dealvenaria hidrau
liça,ao traço de 2ookgs de cimento por m ,todas as paredes 
exteriores desde as fundações até" ao coroamento do edifieio. 

Tôda esta alvenaria deverá ficar devidamente apru
mada e deserapenada em todos os seus paramentos . 

A pedra a empregar nesta alvenaria deverá ser de 

http://5ookgs.de
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granito da região sem lesins ou fendas, que comprometam a bôa 
execução do trabalho ou a sua resistência. 

As paredes exteriores serão de granito de 0,50 de 
espessura e as paredes interiores de granito 0,40. 

Serão aplicadas pedras de grandes dimen^Ses conve
nientemente aleitadas e travadas. 

Arte.82,- ALVENARIA DE TIJOLO—Serão de alvenaria detijolo furado e de 
tijolo burro,todas as alvenarias interiores que tenham 0,20 
de espessura. 

Só* serão empregados tijolos burros nos locais em 
que a necessidade do bom tratamento imponha a sua colocação 
de topo em relação aos paramentos exteriores. 

Esta alvenaria será executada com argamassa de ci
mento ao traço de 150 kgs. por m3. 

\ UNIVhKolDAUb L)U r U K I o 

Haverá todo o cuidado,no sentido das fiadas de ti-j 
joio ficarem de nível e as respectivas juntas de argamassa 
não excederem 0,01,Os paramentos deverão ficar bem aprumados. 
0 tejoio será de primeira qualidade,bem cusido,sem pedê&neis 
ras,devendo o adjudicatário apresentar amostras antes do seu 
emprego. 

Art.292,- EMB0Ç0S E REBOCOS—TÔdas as paredes exteriores serão embo-
çadas e rebuçadas,como as interiores,com uma argamassa com
posta de cimento,cal e areia ao traço de 1:2 para os inte
riores. 

Deve merecer um especial cuidado todos estes traba
lhos de rebocos,pois uma vez concluidos devem as paredes apre 
sentar uma superfície desempenada e uniforme,sem fendas ou 
pederneiras que no futuro possam prejudicar o seu paramento. 
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Arts.102 MOSAICO CERÂMICO EM PAVIMENTOS —Terão revestimento de mo
saico cerâmico os pavimentos da cosinha,refeitório,átrios, 
corredores,galerias,do rezdochão e os &m balneários,la
vatórios ,retretes, 

0 mosaico cerâmico de ia.qualidade mediante amos
tra, será assente sobre as lageS$ de betão armado com arga
massa de cimento e areia ao traço de 400Bgs.por m3,com 0,01 
dejbspessura, 

0 rodapá a empregar será também de mosaico cerâ
mico,com a base curva e 0,21 de altura.Todos os ângulos,côn
cavos ou convexos serão revestidos com as respectivas cur

vas. Mm ■ I 3 m â \ 
I ' l l I I 

Os pavimentos depois de acabados,deverão apresentar 
. \CULDADE DE ARQUITECTURA 

superficies pinas e desempenadas,de cor uniforme e com jun
tas redusidas ao minimo. 

Arte lie. LAMBRIS DE AZULE JJO—Levarão lambris de azulei jo de 1,50 de$
altura os átrios,galerias,laboratórios,vestiáriose lavabos,? 
refeitório,cosinha,balneários, W.C.,e as colunas do'fitrio pr 
principal e dos recreios cobertoã .0 azuleijo será de pó de 
pedra,nacional,de ia, qualidade e ia, escolha,branco ou cre
me,conforme amostra fornecida pelo adjudicatário,aprovada 
pela fiscalização.Será cuidadosamente assente,com juntas a
prumadas á linha e simetricamente dispostas ao eixo de cada 
painel. 

Todas as concurdâncias seraVestabelecidas por peçsfc 
concavas e convexas. Aargamassa de ligação será de cimento 
e areia. 

file:///CULDADE
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Arte.122.- CANTARIA EM DEGRAUS E SOLEIRAS—Todos os degraus e so
leiras, serão de granito da regiãode I&. qualidade,com 
perfis a indicar pela fiscalização ou indicados no3 
pormenores. Esta cantaria será assente sobre macisso de 
alvenaria com calda de cimento. 

Haverá especial cuidado na escolha do granito a 
empregar,pois que,nunca será$ aceita^ nenhuma cantaria 
com o mais pequeno defeito. 
CANTARIA / 

Ar ta. 13a. -EM EMBASAMENTO ?FAICHAS , PEITORIS ,PINAZIOS ,ETC. —Toda a/can
taria a enpregar será de granito da regido,de ia.quali
dade indicada» pela fiscalização. 

evera haver especial cuidado no assentamento,de 
ffirma a ficarem bem niveladas,em particular as vergas, pBi-

FACULDADE DE ARQUITECTURA 

toris,faixas horizontais,para não fenderem de futuro, e 
quando houver necèssida^serão cuidadosamente gateadas. 

Arta.14e.-GUARNECIMENTOS E AROS DE PORTAIS—Os guarnecimentos e aros 
deportais serão executadas com madeiras indicadas e com 
os perfis pttfcvistos,devendo ser convenientemente prepa-
dos para serem pintadoà. 

Art*. 15*.- PORTAS CONTRAPLACADAS DE «BETÏÏTLA» PARA PINTAR —As por- . 
tas para pintar de 1,20 e 0,80,serão constituidas por 
grades de casquinha de ótima qualidade,bem seca,com fu-

Yoí de ventilação no sentido vertical,e,de contraplacado de 
"BetulaS de primeira qualidade,grudado e prensado conve
nientemente,preparado para receber aparelho para pintar. 
Todo o trabalho será executado de harmonia comps porme
nores. 



14 

Art2162,- GUARDA-VENTO—O guarda-vento será em casquinha bem seca,de 
bôa qualidade. 

Este trabalho deverá ser prefeito,quer no que diz 
respeito a semblagens,quer no desempeno das superficies. 

ABts.172. PORTA EXTERIOR —As portas exteriores serão construídas em 
macacaMba de ótima qualidade,bem seca e preparada para re
ceber aparelho para pintura em esmalte ou verniz. 

Ar ta. 180. ASSENTAMENTO DE PORTAS-CONTRAPLACADAS DB UM BATENTE —As 
portas devem ser convenientemente assentes e as suas jun
tas terem unicamente a folga necessária e suficiente.A sua 
ferragem será de Ia. qualidade e constituída por três fichas 
de 4" carrapetas em semi-esfera,limadas|BXIKgUUtSX uma fe
chadura de armilhar»AVLIS» ou semelhante com a testa emla-
tão oxidado;um par de moletas de latão oxidado e dois es-
cudetes também em latão oxidado. 

NÍRÓ DE'DOCUMENTAÇÀO 

Art 0.190. ASSENTAMENTO DE PORTAS DE DOIS BATENTES — Ojassent amento destas 
portas, assmm como as restantes,será feito nas condições es
tabelecidas no Art0.180. 

As ferragens a apèlcar são: dfichas de 48;uma fe
chadura de armilhar »AVLIS» ou semelhante, com testa em la
tão oxidado;dois fechos de alavanca 1/l/B» em latão oxida
do; um par de moletas e respectivos escadetes também em la
tão oxidado, 

Arte.200. ASSENTAMENTO DEJSUARDA-VENTOS—AS ferragens a aplicar são: 
quatro molas de bronae de 5»;dois fechadores »0GR0» ou se
melhantes e quatro puchadores. 

Arto.210? ASSENTAMENTO DAS PORTAS EXTERIORES--As ferragens a apli
car saS: seis lemes com $¥575 de comprimento; KEHXEXHIMX 
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uma fechadura»YALLE»,dois fechos de I-l/2»e|dois puchadoresfem 
latãooxidado 

Art222e, GUARNECIMENTOS—Todas as fachadas do edifício,onde não haja 
cantaria á vista, serão guarnecidas a massa de areia,devendo 
os seus paramentoé depois de concluidos,apresentarem superfi
cies desempenadas e de aspecto uniforme. .Ate ai a empregar neste 
trabalho e nos seguintes,será cosida a mato e isenta* de cinzas 
matérias terrosas ou quaisquer outras substâcias prejudiciais. 

Arte.23e.ESTUQUES—As paredes e tetos a estucar serão convenientemente 
esboçados, devendo os seus paramentos, depois de concluidos,a-
presentar as supreficies desempenadas e de aspecto uniforme. 

A. ligação das paredes entre si, assim,como,o teto,se
rá feita por uma màldura em quarto de circulo, devendo af con
cordâncias da superficie curva com a pina serem perfeitas. 

Todos os estuques serão executados com materais de 
ia.qualidade, devendo a água ser isenta de sais déliquescentes 

\ UNIVERSIDADE DO PORTO 

e não ferruginosa. 
Art2.242.CAI .ÇdES—As caiações serão feitas com leite de cal, adicioaa 

nadâfc de óleo de linhaça fervido na proporção de 1:100 de á-
gua. 

0 adjudicatário obriga-se a dar as demãos necessári
as para o seu bom aspecto e acabamento, não se dando demão 
alguma sem. que a precedente esteja bem seca. 

Arts.252.PINTURAS BE LIMP0Sfl*FRESC0~Serão pintados a fresco todos os 
limpos que não tenham a indicação de qualquer outro acaba
mento, e,toda a caichâlharia de ferro. 

Esta pintura será executada segundo os melhores pre* 
ceitos exigidos em trabalhos desta natursza ,devendo os tra
balhos preparatórios serem esmeradamente executados, sendo qu 
queimados e profundados todos os nós da madeira.Em todos os 
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«barrades,«nunca,em caso algum, será premitida a massa de 
cola, ou o emprego de olio de inferior qualidade. 

Serão aplicadas as demãos de tinta necessárias, 
assim como de aparelho, para seu completo acabamento,num 
minimo de três.A tinta empregada na primeira demãò será 
mais féluida que a das seguintes;não se aplicará demão 
alguma,sem que as anteriores estejam completamente S8 -
secas. 

Arte.262. CAICHILHOS DE FERRO—Todos os caichilhos de tVOBÊX jane
las das oficinas serão de ferro e executados cuidadosa

mente,de harmonia com os pormenores apresentados,devendo 
obedecer em absoluto aos perfis indicados nâs desenhos, 
ejserão de manejo fácil e comodojDeve toda a caichilharia 
oferecer uma absoluta vedação,não permitindo infiltrações 
de aguas pluviais. 

Arte.272. TUBOS DE QUEDA—Os tubos de queda serão de fibro-cimen-
to.Deverá haver especial cuidado na ligação das juntas, 
de forma a serem, completamente estnquee,EHa: e na sua li
gação ao algerós. 

Ait2.28e. SOALHOS— Deverão ser de madeira de pinho,bem seca,sem nós 
viciosos. 0 soalho será coHStituido por taboas de 3,08 de 
comprido por 12,00 de largura e as juntas serão desencontradas. 

Art2292. AHMAÇdES— Toda a madeira da armação será de pinho da terra 
bem seca,sã,sem nós viciosos e com as dimenções que o project 
apresenta.A madeira será desfalhada admitindo-se meia falha 
de '2 sentimetros no máximo. 

AAte.302. CANALISAÇÃO DE il/kNILHAS DE GRÎS— Batas canálisaçoes terão 
os diâmetros indicados e serão constituidos por manilhas 
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bem cosidas envernizadas e moldadas, sem fendas, falhas ou 
qualquer outro defeito, prejudicial á sua resistência ou ao 
escottamento das águas.As juntas seFão sempre tomadas com ar
gamassa de cimento e areia.0 adjudicatário não deverá proce
der ao tapamento das canalisaçoes,sem previamente se ter veri
ficado o seu bom funcionamento obrigando-se a refazer as jun
tas ou a substituir tubajem que se deixarem atravessar pela 
água ou que se fracturarem, depois do que se procédera a no*** 
vas experiências. 

Art.fi31.fi-CAIRIAS DE INSPECÇÃO—Estas caixas serão construidas nos lo
cais indicados no projecto. 

0 fundo será constituido por massame de betão com 
isura, 0,10 de espessura,as paredes serão de prepianho e as suas jun

tas tomadas com argamassa de cimento e areia,e a tampa de 
\ UNIVERSIDADE DO PORTO 

betão armado, com as juntas tomadas com asfalto ou outro pro
duto semelhante de forma a ficar estanque. 

Àrt.fi32.fi CANALISAÇOES DE FERRO GALVANIZADO—Esta canalisação terá o 
diâmetro devidamente necessário. 

Ao adjudicatário compete a execução de todos os 
trabalhos para o assentamento dos tubos,como abertura de ro
ços e buracos nas paredes, e fornecimento de todos os acesso-

como 
rios, KBHtorneiras,escápulas,etc. 

Depois do assentamento,proceder-se-á ás experiên
cias que a fiscalisação determinar a fim de que se reconheça 
se as uniões estão bem feitas e os tubos não tenham, fendas 
ou furos,sendo substituidos OMue apresentarem estes inco-
venientes.Estas experiências serão executadas antes de ta
pados os roços, compreendendo a canalisação de abastecimento. 

http://fi31.fi
http://fi32.fi
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Arts.332. BORDADURA EM TORNO DO EDIFÍCIO —Em volta de todo o edifí

cio levará uma bordadura ou cimalha eir|granito,c|ae serve de 
base aos telhoes . 

Arte.342. INSTALAÇÕES SANITÁRIAS Os artigos sanitários a fornecer 
compreende:

Lavatórioã£bacias^dos W.C. 
Os artigos supracitados serão de Ia

. qualidade e 
de Ia

. escolha,sendo o seu assentamento,bem como as respec
■ tivas canalisações e acessórios, esmerado. 

0 adjudicatário obrigase a fornecer e a assentar 
não sá os artigos atrás descriminados,como também,válvulas, 
suportes,sifoesçralos. 

Todas as canalisaçoes e ferragens que ficam á vista L 
serão niqueladas. 

Os artigos a forneeer serão nacionais e do tipo a 
L t r j T K O D b En '-/CAO * 

indicar pela fiscalisação. 
Art235e. BflPERMIABILISAÇftOE ISOLAMENTO DA COBERTURA — A impermiabi

lisação da cobertura será feita com »ROK» ou produto seme
lhante aprovado pela FiscãLisação.Sobre a plaea será coloca
da e batida uma camada de jarra sobre a qual assentará uma 4 
lagé de betão armado com metal distendido com a inclinação 
e espessura indicadas no desenho respectivo. 

As camadas de Ï»ROK» ou produto semelhante achamse 
descriminadas no respectivo preço composto . 

Arts36
a
. CHAPA DE VIDRO—A chapa de vidro a empregar nas portas envia 

draçadas,caixilhos,etc.,será indicada nos respectivos por
menores, devendo todo ele satisfazer as seguintes condições:
Será de Ia

. qualidade, incolor,de espessura uniforme,sem man
chas,bolhas ou vergadas ejbem desempenadag 
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As chapas de vidro deverão ser cortadas de forma q\ie dèpo&s 
de colocadas nos caixilhos,exista,entre a aresta do vidre e 

m 
d% fundo do pinasio,uma folga de 0?Ç01 

1 

PORTO 
FACULDADE DE ARQUITECTURA 
UNIVERSIDADE DO PORTO 
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO 



P REE C O S S I M P L E S 
Estes preços não correspondem á verdade do momento atual; 
mas sim ao tempo de antes da guerra. 

JORNAIS 

Azulejador 
Brochante 
Canalizador 
Carpinteiro 
Estueador 
Pedreiro 
Pintor ' 
Trabalhador 
Vidraceiro PO 

Jorna 
dia 
14*00 

Ls 
hora 
1*75 

12*00 1*50 
14*00 1$75 
14*00 1*75 
16*00 2*00 
14*00 1*75 
16*00 2*00 
10*00 1*25 
12*00 
1 %_ 

1*50 

IvMERIiÊft£ULDADE DE ARQUITECTURA 
\ UNIVERSIDADE DO PORTO 

I CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO 
Água 
Aço em varão 
Areia 
Areia fina 
Azulejoforanco 
Azulejo de côr 
Brita 
Cal em pedra 
Cal em pó 
Castões de latão oxidado 
Cimento 
Concava de mosaico cerâmico 
Escudetes de latão oxidado 
Escudetes puxadores de latão oxidado 

mat eriais 
unidades preço 

m3 
kg 3*90 
m3 16*00 
m3 25*00 
cada 1*00 
cada 1*50 
m3 35*00 
kg *22 
m3 90*00 
par 50*00 
kg *30 
cada *85 
cada 3*50 
cada 40*00 



Faixas de asolêjo 
Fixas de ferro 4" 
Puxadores Avlis de armilhar 
Fechadura tipo YALE»» 
Fecho de embeber de lf2 

Fixadores Ogro 
Gesso 
Jorra 
Mosaico cerâmico 
Molas de guarda-vento de4" 
Metal distendido 
Manilhas de grés 0 0,10 
Pedra 
Perpianho 
Pregos de arame quadrado . f â ^ ™ ? ™ ^ ^ ™ ^ 

Porta engradada e contraplacado 
Porta engradada exterior 
Porta de dois batentes envidraçada 
Porta de dois batentes com postigo 
Puxadores de latão oxidado 
Soalho 
Tijolo 
Tubode ferro galvanisado 
TelhSes 
m3 de madeira serrada em pcenchoes 
Soalho aparelhado a macho e femèa 

PORTO 

z 

cada 15*00 

cada 37*50 

cada 75*00 

cada 20 #00 

cada 25*00 

kg *£5 

m3 10*00 

m2 60*00 

cada 45*00 

m2 16*00 

cada 7*30 

m3 25*00 

m3 140*00 

kg 8*00 

m2 75*00 

m2 150*00 

m2 120*00 

m2 120*00 

cada 45*00 

m2. 5*00 

cada *19 

m . l 7*65 

1 *70 

m'3 300*00 

m2 5*00 

I ! T T t T I r T T T I T t T I T T T T I T T T I I T T 



PREÇOS COMPOSTOS 
3 

Designação Quantidades Preço -Importe a. Totais 

Escavação de lm3.dê te-
rradura. 
Base n2.45 

Trabalhador 
6,5% jor.p&.fer.e acdts, 
10% jor.e mat.p&.admist, 

3,5 1#25 4#37 
$28 

_J44 5$09 

Remoção á pá de lm3.de  
terra dura proveniente 
de valas c/menos de 2,00 
de largura. 
Base nS.3/4 

Trabalhador 
6,5% jor fer.e acdts. 
10% para administração 

Baldeação regar e bater 
a maço lm3.de terra em 
aterro 
Basen2.3 el56 

JÍgua 
Trabalhador 

lo% para administração 
6,5% fer.e acidentes 

1,3 1#25 1$62 
$10 

IPORTO 
FACULDADE DE ARQUITECTURA 
UNIVERSIDADE DO PORTO 

0 ,030 DOC&#I®AÇÃO $05 
2 ,20 1#25 2$75 

#27 
#18 

1#88 

3$25 

Transporte delm3.de t e r r 
r as para o vasadouro 
Preço de aplicação 10$00 

lm3, de argamassa de ci
mento e areia ao traço 
de 150kg.p.M3. 

Areia 
C imento 
Água 
Trabalhado^ 

2%quebras amassadouro 
10% para a administração 
6,5% fer.e acidentes 

1,18 ift#<Be 18$88 
1*7*- ¢30 53$10 
0 ,224 1$60 #36 

lOh. 1#25 12$50 
1#45 
8#47 

#81 95#57 

http://lm3.de
http://lm3.de
http://delm3.de


lm.3. de argamassa de ci
mentoje areia ao traço 
de 2ooKg por m3. 

Areia 
Cimento 
Água 
Trabalhador 

zfo quebras amassadouro 
lO^para administração 
6,5^ fer.e acidentes 

1,14 16#00 18$24 
2g8« $30 86$4o 
0,234 l$6o #37 
lo 1#25 12#50 

2#lo 
11#75 

tsi i32$a$ 

lm3. de argamassa de ci
mento e areia ao traça 
de300Kg.por m3. 

Areia 
Cimento 
Agua 
Trabalhador 

2% quebras amassadouro 
10% para administração 
6,5% fer e acidentes 

8 
lm3. de argamassa de'ci
mento e areia ao traço 
de400Kg.por m3. 

Areia 
Cimento 

ágaa 
Trabalhador 

2%quebras amassadouro 
10$ para administração 
6,5%fer.e acidentes 

_9 
lm3 de argamassa de/ci
mento, cal comum em pó 
e areia traço defl de 
cim. emvol.p.l.de cal 
e 6 de areia 
elaborada 

Areia 
Cimento 
Cal 
Água 
Trabalhador 

2%quebras amassadouro 
lOfo para administração 
6,5% fer. e acidentes 

1,06 16$00 16*96 
318 #30 95#40 
0,253 1#60 Í2#ê0 
lOh 1#25 12#50 

2#50 
12#53 
$8$ 

PORTO 
1,00 16#00 
4 0 0 VERSIDADI #30 
0 , 2 6 0 1#60 
10 

iCTURfi 

1*£5 

16#00 
120 $0.0 

*«2 
12#50 

2#73 
14#89 

0,9 ■ 16#00 14#40 
180 $50 54#00 
0,250 90#00 22#50 
0,300 1#60 4ê8 
10 1#25 12#50 

1#83 
10 #39 
#81 

140#85 

167#35 

116*91 



10 
liùffi. de argamassa de cal 
comum em po e areia ao 
traço de 1:2 em vol. 
Base nB.381 

Areia 
Gal em pó 

' Agua 
Trabalhador 

2% quebras amassadouro 
10% para administração 
6,556 fer. e acidentes 

ill 
lm3,de|alvenaria hidráu
lica c/arg.cim.ao tra-
QOde 300 Kg.fundações 
Base ne.701 

Pedra 
Argamassa P.7 
Pedreiro 
Trabalhador 

10% rara administração 
6,5%fer. e acidentes 

f 

12 *: 

lm3 16*00 16#00 
0,5 90#00 45#00 
300 1#60 #48 
8 1#25 10#00 

1#23 
7 #15 
#65 

1,1 25#00 27#50 
0?2 140#85 28#17 
6 1*15 10#50 
6h 1#25 7#50 

7#0 8 
1*17 

lm3.de alvenaria hidráu
lica c/arg.cim. ao traço 
300Kg,em elevação 
Base n2.697 

Pedra 
Argamassa P.7 
Pedreiro 
Trabalhador 

lOjÉpara administração 
6,5% fer.e acidentes 

13 
lm2.pano tejoio furado a 
1 wez c/arg.cim.t,150Kg 
Base ne.955 

Tejolos 
Argamassa P.5 
Água . 
Pedrero 
Trabalhador 

10% para administração 
6,5/o fer. e acidentes 

iá 
Im2 pano tijolo furado 
1/2 vez c/arg. cim.t,150K 
Base ne.963 

Tijolos 
Argamassa P.5 
água 
Pedreiro 
Trabalhador 

1£$ administração 
6,57ofer, e acidentes 

PORTO 
FACULDADE DE ARQUITECTURA 

1 ,1 25#00 
°»STRODE DOC, 1 4 0 * 8 5 

8,5 
8,5 

1#75 
1*75 

27#50 
28#17 
14#87 
10J|B2 
85? 12 
1*85 

lt7 
0,046 
107 |19 20^33 
0,046 95#57 4#40 
0,023 1*60 *04 
2,5 1*75 4#37 
2,5 1#25 3*12 

3#23 
#53 

50 #19 9#50 
0,02 95*57 1#91 
0,011 1#60 #02 
1,5 1#75 2#62 
1,5 1*25 

#31 

80#51 

81#92 

91#13 

36#02 

17#82 

http://lm3.de
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lm3betSo armado em vigas 

Cimento 
Areia 
Brita 
A'gua 
Aço em varão 
Serralheiro 
Pedrero 
Trabalhador 

20% para moldes 
10% gafa administração 
3L$5$> fer. e acidentes 

Im3. betão armado lages 
Cimento 

Areia 
Brita 
A'gua 
Aço em varão 
Serralheiro 
Pedreiro 
Trabalhador 

20%. para moldes 
10%. para administração 
11,5%. fer. e acidentes 

-XL. 
lml. cantaria aparelhada 
ass.em envaramento,faixa 
e cunhais. 
Preço de aplicação 

18 lml. cantaria aparelhada 
moldurada assente em ca
peamento ,vergas,peitoris 
etc. 
Preço de aplicação 

ii 
lm2.emboço e reboco em 
paredes ext.c/arg.cal 
cim. e areia t.1:1:6 

Argamassa P.9 
Água 
Pedreiro 
Trabalhador 

10%.para administração 
6,5%.fer. e acidentes 

20 
ImBoçar e rebocar lm2. 
de parede c./arg.ord. 
traço de 1:2 

Argamassa P 10 
Agua 
Pedreiro 
Trabalhador 

10%.para administração 
6,5%.fer e acidentes 

21 ^ 
lm2. salpiflcado em teos 
c/arg.cal traço 1:2 

Argamassa P lo 

G 
e-imgîite 
300 #30 
0,4 16$00 
6,8 35$00 
0,180 1$60 
280 1$20 
28 2$00 
1 1$75 
20 1$25 

300 #30 
O74 16$00 
0,8 35$00 
0,180 1$60 
80 1$20 
8 2$00 
1 1#75 
20 1$25 

PORTO 
FACULDADE DE ARQUITECTURA 
UNIVERSIDADE DO PORTO 

90$00 
6 #40 

27$00 
#29 
336$00 
56$00 
1$7B 

25 «SOO 
108$49 
54$24 
9$52 

90#00 
6 $40 

27 $00 
$29 

96#00 
16$00 
1#75 

25$00 
52$59 
26$24 
4$92 

CENTRO DE DOClfh/IENTAÇAO 

0,035 116$91 
0,002 1#60 
0,75 1$75 
0,75 1$25 

4$09 

1*31 
#64 
#18 

0,035 
0,005 
0,75 
0,75 

80$51 
1$60 
1$75 
1$25 

0,010 80#51 

2$82 

Ê$31 
$94 
#51 
#1? 

$81 

714$69 

346$09 

400$00 

660#00 

7$16 

8$75 
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Argamassa P lo 
Trabalhador 

10/¾. para administração 
6,5/¾. fer e acidentes 

22 
lm2.azulejo branco assen
te c/arg.cim. t.lõOKg 
Base ne.1166 

Azulejos 
Argamassa P 5 

. Água 
Azulejador 
Ajudante 

10% para a administração 
6?5% fer. e acidentes 

23 
lm2 de estuque a braço em 
paredes incluindo esboço 
Base ne.1145 

Areia fina 
Cal em pedra 
Gesso 
Água 
Estucador 
Trabalhador 

10% para a administração 
6,5% fer e acidentes 

24 
lm2 estuque a branco em 
tectos incluindo esboço 
Base n21145ell63 

Areia fi na 
Cal em pedra 
Gesso 
Água 
Estucador 
Trabalhador 

10% para a administração 
6,5%fer e acidentes 

25 
lm2 esboço par.ester. 
elaborada 

Areia fina 
Cal em pedra 
Água 
Estucador 
Trabalhador 

,10$ para a administração 
6,5$ fer e acidentes 

-Zê-
liri2 de betonilha c/camada 
de 0,10 de ba la s t ro 

Brita 
Areia 
Cimento 
Ágsa 
Pedreiro 
Trabalhador 

0 , 0 1 0 8o¢51 ¢ 8 1 
0 , 7 5 1#25 ¢94 

#18 
¢07 

42 1#00 42$00 
0 , 0 1 4 95$57 1#33 
3 1#60 
3 1#75 5$25 
3 1#25 3¢75 

¢49 
#10 

0,004 20$00 ¢08 
1 ,1 $22$ ¢24 
2 , 8 ¢45 1#2 6 
6,010 1$60 ¢02 
0 , 7 2$00 1$40 
0 , 4 l ¢ 2 5 

\ nr^ r l i s~\. 
#50 
¢35 

PC )RTO #12 

FACULDADE DE ARQUITECTURA 
IDADE DO PORTO 

6 ,005 EPOCUML^ $ U $£&(& 
1,37 ¢22 ¢30 
3 ,50 ¢45 1#57 
0 ,013 1$60 #02 
6 , 9 2$00 1#80 
0 , 5 1#25 #6.2 

0 , 0 0 4 20$00 # 0 8 
1 , 1 ¢22 #24 
0 ,010 1#60 $oz 
0 , 5 2$00 1$00 
0 , 2 6 1$25 ¢31 

#16 

* 

35*0© 

¢ 0 8 

0 , 1 0 0 

* 

35*0© 3$50 
0 ,080 16$00 1#28 
4 § #30 12*00 
0 ,040 1#60 #06 
2 1#75 5#50 
4 1#25 5$00 

£#00 

5#51 

3¢97 

5¢01 

1$89 



10$ para a administração 
6,5^fer.e acidentes 

27 
lm2.reboco de espes.0,02 
c/arg.cimt.t.300kg. 
Basell21 

Argamassa P 7 
Pedreiro 

Trabalhdor 
' 10$ para a administração 
6,5$ fer.e acidentes 

28 
lm2 moàaico cerâmico em 
pavimento e rodapés assen
te c/arg.cim.t.400kg. 
Base n21051 

Mosaico 
Argamassa P8 
Agua 
Pedreiro 
Trabalhador 

10$? para a administração 
6,5$fer.e acidentes 

29 
lm. de aro de casquinha 
assente 
preço de aplicação 

' 30 
lfi3.de pinho em asnas. 
1,05 de madeira , 25 de 

serrador 
Carpinteiro 
Trabalhador 

10$ para a administração 
&}&$ fer e acidentes 
Base no.1516 

31 
Assentar e pregar lm .de 
> terça e pau de fileira 
Base ne.1510 

PBegos 
Carpinteiro 
Trabalhador 

10$ para a administração 
6,5$ fer e acidentes 

32 
' lm.2 de cobertura a telha 
marcelhês 

Telhas 
Telhoes ■ 
Pedreiro 
Trabalhador 

10$ p*ra a administração 
6,5$ fer e acidentes 

33 
lm2 de vareda era. telha
do tipo marcelhês 
Base n2.1552 

Sarrafos 

í#53 
J 5 5 

0,022 140#85 3#10 
1,2 1#75 2#10 
1,2 1#25 1#50 

#67 
#25 

1,00 60#00 60#00 
0,018 167#35 3#01 
0,004 1#60 #01 
2 1#75 3#50 
2 1#25 2#50 

6#91 
#41 

PORTO 
1,05 300#00 
45 SIDAC > 0 ^1#75 IS IDADE DO 
2 0

 DE DOCUMEN 1*25 

315#00 
78#00 
25#00 
4|#53 

0,07 8#00 5#66 
0,25 1#75 #45 
e,25 1#25 #35 

2#25 
#55 

14 1#00 14#00 
0,25 2#00 #50 
0,5 1#75 #90 
0,5 1#25 #65 

1#66 
1#07 

28#4Í 

7#62 

76#31 

%o$m 

"466 #22 

9 #20 

18#72 

1,3 12#00 16#«0 

http://lfi3.de


Pregos 
Carpinteiro 
Trabalhador 

10$ de administração 
6,5$fer.e acidentes 

34 
lm de esquadria de madei
ra de pinho em terças 
espigões e cumes de 
0,25x0,15 

35 
Uma "porta de casqinha engra
dada e contraplacada de 
vim batente c/0,80x2,10 com
pleta ,assente 

Porta 
Fixas de 4» 
Fechadura Avlis 
Castões de latão 
Escudetes 
Carpinteiro 
Ajudante 

10$ para a administração 
6,5% fer. e acidentes 

36 
1 porta de casqminha en
gradada e contrap.c/postigo 
2 batentesc/0,60x2,16 
completa assente. 

Porta 
Fixas de 4" 
fechadura AvLIs 
Castões delat. oxid. 
Escudetes ^ 
Fechos emb.alav.l 
Carpinteiro 
Ajudante 

I0$para a administração 
6,5> fer e acidentes 

37 
1 porta de casqMnha en
gradada e contraplacada 
vid. 2 batentes 0,60x2,10 
completa assente funcionan
dode guardavento 

Porta 
Molas de 4» 
Pucgd.lat.oxid. 
Fixadores Ogro 
Carpinteiro 
Ajudante 

10#para a administrarão 
6,5$ fer e acidentes 

2 8*00 16#00 
0,30 1*75 $52 
0,15 1#25 #18 

3*20 
#50 

m 
1,00 12$ 00 12#00 

1,6 75#00 
3 15#00 
1 37#50 
1 P 50#00 
2 3*50 
4 1#75 
4 X $ i~»»0 

PORTO 
ACULDADE DE ARQUITECTURA 

UNIVERSIDADE 

120*00 
45#00 
37##0 
50*00 

7#00 
7#ÕÔ 
5#00 

27*15 
#78 

■ / 2 " 

2 ,5S,E DocJ>20#00 30 2 #40 
6 15*00 90*00 
1 37#50 37*50 
2 P 5o#00 100#00 
4 3*50 14#00 
2 20*00 40*00 
8 1*75 14*00 
8 1*25 10*00 

67*79 
1*50 

2,25 186*00 30B8«O 
4 45#00 180#00 
4 45ç00 180#00 
2 25#00 50*00 
8 1*75 14*00 
8 1#25 10*00 

73#64 
1#56 

36*40 

12*00 

299*43 

677#25 

811#60 



38 10 
,2 bat. 1. porta ext.casq.engra, 

0,75x?40 compl.assente 
POrta 
Fixas leme de ferro 
Fechadura tipo YALE 
Esc.puch.especiais 
Fechos emb.alv.172» 
Carpinteiro 
Ajudante 

10% para a administração 
6,5$ fer. e acidentes 

39 
fcm2caix7simpl.de perf.esp. 
incl.fer.pint.a esmal.e vidra. 
Preço de aplicação 

40 1 lm2.caiaëêo a três demãos em
pregando cebo e pedra hume 
Preço de aplicação 

41 
lm l.da canaliz.de manilh.de  
grés 0 0,10 assente 
..•.-'. Manilha 

Cimento 
Pedreiro 
Trabalhador 

10$ para a administração 
>,5fer e acifientes 

42 
1 caixa de insp.perpi.c/0,50 
x 0,50 reb.c/arga.de cimento 
PBBÇO de aplicação 

45 
lml.detubo de fibro cimento 

. 0 0,08 assente em tubos de 
queda 
Preço de aplicação 

44 m lm2.de vidro belga de3 £ 
de espessura,assente em por
tas interiores 
Preço de aplicação 

45 
lm2.1age metal distendido 
tipo herrigbone 
Metal distendido 

Cimento 

3,15 
6 
1 
2 
2 
8 
8 

150*00 472*00 
25*00 150*00 
75*00 75*00 
40*00 80*00 
20*00 40*00 
1*75 14*00 
1*25 lOgOO 

88*00 
1*56 

1,6 
2 
0 ,5 
0 ,5 

UNIVERSIDADE 
OCUf 

7*30 
*30 

1*75 
1*25 

E ARQUITECTURA 
)0 PORTO 
ÍENTAÇÃO 

Areia Ir it a 
Agua Pedreiro 
Trabalhador 

10% para a administração 
6,5/í<fer e acidentes 

1,05 
16 
6,02 6,03 0,010 0,5 
1 

16*00 
#30 

16*66 35*00 
1*60 
1*75 
1*25 

11*68 
*60 
$(Êã 
#62 
1*38 

16*80 
4*80 
*32 
1*05 
#62 
#87 

1*25 
2#51 
#14 

927#21 

250*00 

2*00 

14*25 

65*00 

22*00 

60*00 

27*76 

http://impl.de
http://canaliz.de
http://manilh.de
http://lm2.de


4 6 

lm2 pintura de esmalte 
em portas e guarnecimen
tos, empregando Dulme ou 
semelhante 
Preço de aplicaçSo 

PORTO 
FACULDADE DE ARQUITECTURA 
UNIVERSIDADE DO PORTO 
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO 



1 

ORÇAMENTO 
O orçamento que se segue é apenas dum dos pavilhões das 
oficinas. 

CAPITULO 12 
Terraplanagens 

mZ 
Arte.ie.Escavação fto.l 256,600 5*09 1,206*09 
Arte. 2Q.Remoção n2.2 300,000 1*88 564*00 
Arte. 32. Aterro ne. 3 25,000 3*26 81*00 
Arte.4

e
.Transporte 

déterras ne/. 4 275,000 10*00 . 1.750*00 4.601*09 
FACULDADE DE ARQUITECTURA 

CAPITULO 22 ■ UNIVERSIDADE DO PORTO 
! /' CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO 

Alvenarias 
Arte.12.Alvenaria m3 
em fundações ne.11 175,600 81*92 11.599*20 
Arte.22.Alvenaria 
efli elevação ne , 12 168,600 91*13 14.304*45 
Art.o.Sfi.Alvenaria ? 
de tijolo no.13 129,000 36*02 4546 *58 
Arfc.040.Betão ar
mado em vigas ne,15 9,36 714*69 6.689*49 
Arte.50.Metal dis
tendido n0.45 585 27*76 16.239*60 
Art.0 6e.Colunas em 
betto no.16 4,200 714*00 2.966*80 53.379*32 

A transportar 57.980*40 



m 122,50 

97,00 

Transporte 
CAPITULO 32 

Cantarias 
Art2.Ie.Cantaria 
lisa ns.17 
Art.c22.Cantaria 
moldurada .. n2 .18 

CAPITULO 42 
Revestimentos 
Arte.ie.Emboço e 
reboco.Paredes ex- m2 
teriores n*. 19 250,27 
Art»,22.Esboço e 
reboco.Paredes in- m.2 
teriores n2.20 333,04 

i. m 

Art2.32.Cerezitagem.M2.22 203,00 

57.980#41 

400^00 

660;$ 00 

49.000*00 

64.020*00 113.020*00 

7*16 

5*75 
10*00 

1.791*93 

1.914*98 
20.300*00 

Art2,4e.Salpicado em t m2 
tectos ne.21 546 ,00 2*00 

DADE DE ARQUITECTUR/ 
Art2.52.Azulejo m 2 
branco n2.22 58,60 5*51 
Art.fi62.Faixa de 
azulê jo n2.22 5?ês 
Art2.7e.Estuques em mg 
paredes n2.23 583,30 
Art882.Estuques em. g 
tetos n2.24 546^00 
Art2,92.Betonilha em m g 
pavimentos n2.26 546,00 
Artft,10*.Reboco com 
argamassa decim...,ns.27 
Art2.112.Mosaico 
cerâmico ne.28 
Art*.122 .Asfaltagem 
de alicerces n*. 

546^00 

1% 26 
œ2 

117,00 
Art2.132.Cobertura g 
de telhados n».33 618,00 

5*51 

3*97 

5*ol 

28*42 

7*62 

76*34 

3*00 

18*72 

1.092*00 

322*88 

28*92 

2.315*70 

2.735 *46 

15.517*32 

4.160*52 

2.131*52 

451*00 

11.568*96 

A transportar 

39.232*28 

152.252*20 



3 
Transporte 
CAPITULO 0e 

Carpintaria 
Art2.ie.Armaç5o de mg 
telhados.Asnas ns.50 8,000 446*22 5.759*76 
Ar t2 .22 . lm .de esqua
d r i a de madeira de 
pinho em m a d r e s , e s p i - « 
goês e CUBES nS.54 298,U00 12*00 3578*00 

Art2.52.Assentamen
to de terças,cumes m3 
a espigões ne.31 288,000 9*20 2.649*60 
Art2.42.lm2 de va-
reda em telhado pa
ra telha tipo macce- m2 
lhes n2.33 618,00 36*40 22.495*20 
Art2.52.lm de aros m2 
de portas 15,60 10*00 156*00 

_ _ ' ~\ § \ \ \ 9 
Art2.62.Porta de um 
batente contraplacado ne.35 3 portas 299*45 898*29 

FACULDADE DE ARQUITECTURA 
A r t 2 . 7 2 . P o r t a s de dois 

b a t e n t e s n2.36 3portaj§ME[677*00 2.051*00 

CAPITULO 62 

Obras metálicas 
ArtS12.Caixilhos m2 
de ferro nB.39 67,908 250*00 16.977*00 
Portais de ferro n2 10,460 250*00 2.615*00 
Postigos 19,40 250*00 4.815*00 
CAPITULO 72 
Pinturas 
Art2.l2 .Pintura m2 
emportas n2.46 134,416 22f00 2.957*15 
Art2.22.Pintura em m2 
portões n2.46 20,920 22*00 460*24 
Art2.32.Caj^5o de m2 
paredes... n2.40 583,31 2*00 1.166*62 

152.252*20 

35.547*85 

24.442*B0 

4.584*01 

A transporta© 216.826*06 

http://Art2.22.lm.de
http://Art2.42.lm2


4 

Transporte 216.826#06 
CAPITULO 8C 

•Esgoto3 de pluviais 
Arte.is.Canalização m 
degrés ne.41 39,00 14^25 550#75 
Art2.22.Caixas de ins
pecção nfi.42 23 caixas65#00 1.495$00 
Arts.32.Caleiras em 
fibro cimento...... 
(preço obtido no mercado 100,00 35#00 3.500^00 
Arts ,4e. Condutores 
em fibro cimento n2.45 36 22$00 792$00 6.342^75 

CAPITULO 92 
Vidraça 
Arte,le.Vidraça em 
caixilhos.....".. ne.44 67,208 60#00 4.052gs48 4.032^48 

ILSKEAFM ARQUITECTURA * 227 ' 201$29 

UNIVERSIDADE DO PORTO . 
, 

Importa este orçamento na importância total de DUZENTOS E VINTE E SETE MIL 
DUZENTOS E UM ESCUDOS E VINTE E NOVE CENTAVOS; 

fad 4 ÍU dfc4 Ç&>/MJMJr/f'3 


