
Memória Descritiva e Justificativa _Projecto de Arquitectura 

 

1 –Obra /  Localização da obra:  
 

Obra: Reabilitação de um edifício rural para promoção do turismo de natureza 

Local da Canada, Loriga 

 

2 – Caracterização do terreno / arruamento:  

 

O terreno, está inserido numa zona de Reserva Ecológica Nacional, no entanto e 

visto que este também se encontra numa área protegida do Parque Natural da Serra da 

Estrela é esta a legislação que prevalece. 

 A reabilitação envolve um edifício rural com um terreno adjacente. O terreno, e o 

edifício são servidos por caminhos apenas pedonais, mantendo relativamente ao mais 

baixo uma cércea de 9,5m. 

O terreno tem uma área total de 198,52m
2
.  

 

3 – Critérios de implantação:  

A área de implantação é aumentada pois adicionam-se duas novas áreas ao 

edifício existente, uma que vai desde o piso 0, até ao piso da cobertura e outra presente 

apenas no piso 1. Implanta-se também uma zona de piscina e de lazer no terreno 

adjacente ao edifício rural. 

  

 

 

4 – Programa proposto:  

 

Trata-se de uma habitação rural para promoção do turismo de natureza, assim sendo 

optou-se por manter praticamente intacta a construção existente, tentando acrescentar-

lhe novos volumes que pudessem tornar o edifício mais funcional e mais cómodo para 

quem o utiliza.  

Este edifício contém uma sala e uma cozinha no piso 0, assim como uma  I.S. Deste 

piso partem também os acessos para o piso superior e para o novo volume criado. 

No piso 1 do edifício existe um quarto com uma pequena sala e I.S associada. O mesmo 

acontece no piso 2. Também o piso 1 alberga um novo volume com zonas de lazer, 

entre elas uma zona de exercício físico, uma sauna, um jacuzzi e uma pequena área de 

balneários. 

A cobertura tem duas áreas distintas. Uma com cobertura tradicional com “duas águas” 

e outra, associada ao novo volume que é plana.  



 

5 – Aspectos gerais de construção:  

 

5.1 – Aterros / Desaterros / Fundações  

 

O edifício é sustentado pelas fundações já existentes e vai continuar a sê-lo visto não 

haver qualquer indício de que estas possam estar danificadas. O novo volume irá ser 

sustentado pela por pilares, visto que o objectivo principal deste novo volume será dar 

alguma leveza a um edifício robusto e sóbrio como este. Existirá uma pequena zona de 

aterro, visto que existe um bocado de terreno que terá de ser eliminado para que este 

novo volume possa surgir. Também na zona das piscinas o terreno necessitará de ser 

aplanado. 

5.2 – Estrutura / Paredes  

 As paredes-mestras do edifico serão mantidas, visto que estas devido à sua robustez 

sustentam o edifício, será apenas acrescentado a estas um isolamento térmico com 

respectiva caixa-de-ar e revestimento interior. Todas as paredes do edifício serão 

mantidas, acrescentando-se-lhe apenas as necessárias para uma correcta delimitação dos 

novos espaços. As paredes interiores serão paredes simples de tijolo cerâmico com 

11cm de espessura. 

Existe ainda uma parede de pedra interior que será mantida sem qualquer tipo de 

revestimento, esta surge no piso 0. 

O revestimento interior tanto nas paredes de pedra como nas paredes interiores de tijolo 

cerâmico é umas vezes feito com placas de gesso cartonado, sendo outras vezes feitas 

com madeira. 

 

5.3 – Pisos / Pavimentos / Tectos / Cobertura  

 

Todos os pisos serão realizados em lajes mistas de betão e madeira, sendo desta madeira 

conciliado o piso já existente de madeira com um novo de betão. Os vigamentos típicos 

destas construções serão mantidos à vista, tendo como intuito manter o rústico da 

habitação. 

 

5.4 – Revestimento térmico / Impermeabilizações  

Como já foi falado anteriormente as paredes de pedra serão isoladas termicamente pelo 

interior. A cobertura também será  devidamente isolada  para evitar infiltrações, assim 

como todas as portas e janela, que serão substituídas por novos elementos com corte 

térmico. 

 

 

 

 

 

 

 



6 – Aspectos gerais de acabamentos:  

,  

6.1 – Fachadas exteriores / Telhado / Arranjos exteriores  

Os acabamentos exteriores da edificação estão descritos nas peças desenhadas 

correspondentes aos alçados.  

As fachadas de pedra serão limpas de modo a retirar a sujidade e musgos. 

O telhado será substituído, de telha Marselha passará a usar  telha canudo .  

No que respeita à piscina existirá uma área ajardinada e outra que pelo contrário é em 

madeira, esta zona funcionará como uma área mais seca, visto que em volta da piscina 

existirá madeira. 

 

6.2 – Acabamentos interiores / Pavimentos / Paredes / Tectos  

Os pavimentos dos espaços húmidos serão revestidos a tijoleira cerâmica e pelo 

contrário as zonas não-húmidas serão revestidas a soalho de madeira de carvalho. As 

paredes serão em tinta plástica branca e serão mantidas. Os caminhos ao resor do 

edifício serão mantidos em terra, promovendo o contacto do homem com a natureza.  

Os tectos serão conservados, mantendo-se as vigas e toda a madeira existente. 

 

6.3 – Serralharias / Caixilharias / Vidraças  

As caixilharias exteriores serão realizadas em alumínio de corte térmico, termolacado na 

cor “vermelha”.  

As vidraças a aplicar nas portas e janelas exteriores serão do tipo duplo, transparentes.  

As escadas interiores serão revestidas a madeira de pinho assim como as respectivas 

guardas e corrimões.  

 

7 – Adequabilidade e enquadramento da proposta para com as normas 

regulamentares do PDM:  

A pretensão enquadra-se perfeitamente no regime do PNSE, respeitando as normas 

presentes nesta legislação. Adequa-se também ao PDM de Seia, visto que este se 

encontra conjugado com o PNSE. 

São respeitadas as normas previstas pelo RMUE – Regulamento Municipal da 

Urbanização e Edificação e pelo RGEU – Regulamento Geral das Edificações Urbanas.  

A construção cumpre e respeita as normas relativas ao Regulamento de Incêndios, 

salubridade, etç.  

A edificação proposta e as suas soluções, ao nível de programa, funcionalidade e 

compartimentação, adequam-se perfeitamente à utilização pretendida. 

Em suma, a proposta reúne todas as condições regulamentares objectivas conducentes à 

sua aprovação e licenciamento.  

8 – Considerações finais:  
A presente memória descreve de um modo geral e sucinto, os principais aspectos, 

enquadramento e características do projecto de arquitectura e a sua articulação com os 

demais aspectos técnicos. Qualquer coisa que não esteja contemplada no projecto 

cumpre-se o regulamento em vigor. 

 


