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arquitectura

disciplina

projecto geral / arquitectura

projecto de execução 1/100

óbidos

projecto de execução

cliente

Câmara Municipal de Óbidos

Largo de S. Pedro
2510 - 086 Óbidos

Tel.  26 295 55 00
Fax. 26 295 55 01

nome do projecto

local de intervenção

fase de projecto

título do desenho

data de emissão

escala do desenho

desenho número

-todas as juntas e encontros entre materiais serão rectas, não havendo lugar a juntas a 45º ( exceptuam-se as portas de fábrica e outras com indicação em contrário )

colaboradores

-todas as soldaduras devem ser feitas de modo contínuo, posteriormente regularizadas, betumadas e disfarçadas, de modo a ficarem invisíveis.

-todas as arestas das pedras devem ser biseladas ao mínimo, com uma só passagem de 1mm.

-todas as arestas em estuque devem ser protegidas e reforçados com perfis de plástico apropriados para o efeito.

-todas as peças de ferro utilizadas são metalizadas e posteriormente preparadas para receber pintura conforme indicado nas peças desenhadas

-todos os pormenores devem ser testados com protótipo

-o empreiteiro, sempre que possível, deverá apresentar desenhos de preparação de obra para aprovação da arquitectura e das diversas especialidades

-sempre que seja detectado, qualquer erro, omissão ou discrepância entre as várias peças desenhadas, estas devem ser imediatamente participadas à coordenação do projecto

-todos os desenhos devem ser considerados conjuntamente: desenhos gerais/ desenhos de detalhe de arquitectura/ desenhos das especialidades

-as cotas nesta escala referem-se sempre ao limpo, para complementar esta informação consultar as outras escalas. (todas as medidas deverão ser confirmadas em obra)

CLAUDIO SAT UNIPESSOAL, LDA

Rua de São Bento, nº156 - 4º
1200 - 821 Lisboa

Tel.  21 395 65 22
Fax. 21 395 99 84

claudio.sat @ netcabo.pt

este desenho é propriedade dos autores e não pode ser reproduzido, divulgado ou copiado no todo ou em parte sem autorização. reservados todos os direitos pela legislação em vigor, DEC-LEI 63/85

notas gerais

complexo escolar do Furadouro

4 julho 2008

colaboradores

Diana Parracho, Mariana Pimentel, Nuno Amaro, Manuel Vacas
arquitectos

 Pedro Cancela, Gisela Ferreira
arquitectos



planta de localização CEF_PE_PLTL_R00

C©mara Municipal de čbidos

Largo de S. Pedro

2510 - 086 čbidos

Tel.  26 295 55 00

Fax. 26 295 55 01

CLAUDIO SAT UNIPESSOAL, LDA

Rua de S«o Bento, nÜ156 - 4Ü

1200 - 821 Lisboa

Tel.  21 395 65 22

Fax. 21 395 99 84

claudio.sat @ netcabo.pt

disciplina

projecto geral / arquitectura 04 julho 2008

óbidos

nome do projecto

local de intervenção

fase de projecto

título do desenho

data de emissão

escala do desenho

desenho número

este desenho é propriedade dos autores e não pode ser reproduzido, divulgado ou copiado no todo ou em parte sem autorização. reservados todos os direitos pela legislação em vigor, DEC-LEI 63/85

1/2000

arquitectura

cliente

colaboradores

 Diana Parracho, Mariana Pimentel, Nuno Amaro, Manuel Vacas
arquitectos

complexo escolar do furadouro

projecto de execução

colaboradores

Pedro Cancela, Gisela Ferreira
arquitectos

projecto de execução

-todas as juntas e encontros entre materiais serão rectas, não havendo lugar a juntas a 45º ( exceptuam-se as portas de fábrica e outras com indicação em contrário )

-todas as soldaduras devem ser feitas de modo contínuo, posteriormente regularizadas, betumadas e disfarçadas, de modo a ficarem invisíveis.

-todas as arestas das pedras devem ser biseladas ao mínimo, com uma só passagem de 1mm.

-todas as arestas em estuque devem ser protegidas e reforçados com perfis de plástico apropriados para o efeito.

-todas as peças de ferro utilizadas são metalizadas e posteriormente preparadas para receber pintura conforme indicado nas peças desenhadas

-todos os pormenores devem ser testados com protótipo

-o empreiteiro, sempre que possível, deverá apresentar desenhos de preparação de obra para aprovação da arquitectura e das diversas especialidades

-sempre que seja detectado, qualquer erro, omissão ou discrepância entre as várias peças desenhadas, estas devem ser imediatamente participadas à coordenação do projecto

-todos os desenhos devem ser considerados conjuntamente: desenhos gerais/ desenhos de detalhe de arquitectura/ desenhos das especialidades

-as cotas nesta escala referem-se sempre ao limpo, para complementar esta informação consultar as outras escalas. (todas as medidas deverão ser confirmadas em obra)

notas gerais

N



levantamento topográfico CEF_PE_LEV_R00

C©mara Municipal de čbidos

Largo de S. Pedro

2510 - 086 čbidos

Tel.  26 295 55 00

Fax. 26 295 55 01

CLAUDIO SAT UNIPESSOAL, LDA

Rua de S«o Bento, nÜ156 - 4Ü

1200 - 821 Lisboa

Tel.  21 395 65 22

Fax. 21 395 99 84

claudio.sat @ netcabo.pt

CAMARA MUNICIPAL DE OBIDOS
Levantamento Topográfico
coordenadas hayford-gauss, datum 73

disciplina

projecto geral / arquitectura 04 julho 2008

óbidos

nome do projecto

local de intervenção

fase de projecto

título do desenho

data de emissão

escala do desenho

desenho número

este desenho é propriedade dos autores e não pode ser reproduzido, divulgado ou copiado no todo ou em parte sem autorização. reservados todos os direitos pela legislação em vigor, DEC-LEI 63/85

1/500

arquitectura

cliente

colaboradores

 Diana Parracho, Mariana Pimentel, Nuno Amaro, Manuel Vacas
arquitectos

complexo escolar do furadouro

projecto de execução

colaboradores

Pedro Cancela, Gisela Ferreira
arquitectos

projecto de execução

-todas as juntas e encontros entre materiais serão rectas, não havendo lugar a juntas a 45º ( exceptuam-se as portas de fábrica e outras com indicação em contrário )

-todas as soldaduras devem ser feitas de modo contínuo, posteriormente regularizadas, betumadas e disfarçadas, de modo a ficarem invisíveis.

-todas as arestas das pedras devem ser biseladas ao mínimo, com uma só passagem de 1mm.

-todas as arestas em estuque devem ser protegidas e reforçados com perfis de plástico apropriados para o efeito.

-todas as peças de ferro utilizadas são metalizadas e posteriormente preparadas para receber pintura conforme indicado nas peças desenhadas

-todos os pormenores devem ser testados com protótipo

-o empreiteiro, sempre que possível, deverá apresentar desenhos de preparação de obra para aprovação da arquitectura e das diversas especialidades

-sempre que seja detectado, qualquer erro, omissão ou discrepância entre as várias peças desenhadas, estas devem ser imediatamente participadas à coordenação do projecto

-todos os desenhos devem ser considerados conjuntamente: desenhos gerais/ desenhos de detalhe de arquitectura/ desenhos das especialidades

-as cotas nesta escala referem-se sempre ao limpo, para complementar esta informação consultar as outras escalas. (todas as medidas deverão ser confirmadas em obra)

notas gerais

N



planta de implantação CEF_PE_PLTI_R00

C©mara Municipal de čbidos

Largo de S. Pedro

2510 - 086 čbidos

Tel.  26 295 55 00

Fax. 26 295 55 01

CLAUDIO SAT UNIPESSOAL, LDA

Rua de S«o Bento, nÜ156 - 4Ü

1200 - 821 Lisboa

Tel.  21 395 65 22

Fax. 21 395 99 84

claudio.sat @ netcabo.pt

22.30
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limite da intervenção

disciplina

projecto geral / arquitectura 04 julho 2008

óbidos

nome do projecto

local de intervenção

fase de projecto

título do desenho

data de emissão

escala do desenho

desenho número

este desenho é propriedade dos autores e não pode ser reproduzido, divulgado ou copiado no todo ou em parte sem autorização. reservados todos os direitos pela legislação em vigor, DEC-LEI 63/85

1/500

arquitectura

cliente

colaboradores

 Diana Parracho, Mariana Pimentel, Nuno Amaro, Manuel Vacas
arquitectos

complexo escolar do furadouro

projecto de execução

colaboradores

Pedro Cancela, Gisela Ferreira
arquitectos

projecto de execução

-todas as juntas e encontros entre materiais serão rectas, não havendo lugar a juntas a 45º ( exceptuam-se as portas de fábrica e outras com indicação em contrário )

-todas as soldaduras devem ser feitas de modo contínuo, posteriormente regularizadas, betumadas e disfarçadas, de modo a ficarem invisíveis.

-todas as arestas das pedras devem ser biseladas ao mínimo, com uma só passagem de 1mm.

-todas as arestas em estuque devem ser protegidas e reforçados com perfis de plástico apropriados para o efeito.

-todas as peças de ferro utilizadas são metalizadas e posteriormente preparadas para receber pintura conforme indicado nas peças desenhadas

-todos os pormenores devem ser testados com protótipo

-o empreiteiro, sempre que possível, deverá apresentar desenhos de preparação de obra para aprovação da arquitectura e das diversas especialidades

-sempre que seja detectado, qualquer erro, omissão ou discrepância entre as várias peças desenhadas, estas devem ser imediatamente participadas à coordenação do projecto

-todos os desenhos devem ser considerados conjuntamente: desenhos gerais/ desenhos de detalhe de arquitectura/ desenhos das especialidades

-as cotas nesta escala referem-se sempre ao limpo, para complementar esta informação consultar as outras escalas. (todas as medidas deverão ser confirmadas em obra)

notas gerais

N



冝

 

planta de trabalho piso 0, à cota 26.00 CEF_PE_200_PLT01_R00

disciplina

projecto geral / arquitectura 04 julho 2008

óbidos

nome do projecto

local de intervenção

fase de projecto

título do desenho

data de emissão

escala do desenho

desenho número

este desenho é propriedade dos autores e não pode ser reproduzido, divulgado ou copiado no todo ou em parte sem autorização. reservados todos os direitos pela legislação em vigor, DEC-LEI 63/85

1/200

arquitectura

cliente

C©mara Municipal de čbidos

Largo de S. Pedro

2510 - 086 čbidos

Tel.  26 295 55 00

Fax. 26 295 55 01

CLAUDIO SAT UNIPESSOAL, LDA

Rua de S«o Bento, nÜ156 - 4Ü

1200 - 821 Lisboa

Tel.  21 395 65 22

Fax. 21 395 99 84

claudio.sat @ netcabo.pt

colaboradores

 Diana Parracho, Mariana Pimentel, Nuno Amaro, Manuel Vacas
arquitectos

complexo escolar do furadouro

projecto de execução

colaboradores

Pedro Cancela, Gisela Ferreira
arquitectos

projecto de execução

-todas as juntas e encontros entre materiais serão rectas, não havendo lugar a juntas a 45º ( exceptuam-se as portas de fábrica e outras com indicação em contrário )

-todas as soldaduras devem ser feitas de modo contínuo, posteriormente regularizadas, betumadas e disfarçadas, de modo a ficarem invisíveis.

-todas as arestas das pedras devem ser biseladas ao mínimo, com uma só passagem de 1mm.

-todas as arestas em estuque devem ser protegidas e reforçados com perfis de plástico apropriados para o efeito.

-todas as peças de ferro utilizadas são metalizadas e posteriormente preparadas para receber pintura conforme indicado nas peças desenhadas

-todos os pormenores devem ser testados com protótipo

-o empreiteiro, sempre que possível, deverá apresentar desenhos de preparação de obra para aprovação da arquitectura e das diversas especialidades

-sempre que seja detectado, qualquer erro, omissão ou discrepância entre as várias peças desenhadas, estas devem ser imediatamente participadas à coordenação do projecto

-todos os desenhos devem ser considerados conjuntamente: desenhos gerais/ desenhos de detalhe de arquitectura/ desenhos das especialidades

-as cotas nesta escala referem-se sempre ao limpo, para complementar esta informação consultar as outras escalas. (todas as medidas deverão ser confirmadas em obra)

notas gerais

legenda

betão armado

alvenaria de tijolo

pedra vidraço de ataíja creme acabamento serrado + calço 1

cobertura em godo

N
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縊 

27.36
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24
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31.50

26.50
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27.50
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25.80

25.50

25.00

24.50

24.00

23.50

24.00

24.50

23.50

25.50

25.00

24.50

24.00

23.50

25.50

26.00

26.50

27.00

27.50

28.00

28.50

29.00

29.50

30.00

25.00

24.5023.00 planta de trabalho piso 1, à cota 29.40 CEF_PE_200_PLT02_R00

C©mara Municipal de čbidos

Largo de S. Pedro

2510 - 086 čbidos

Tel.  26 295 55 00

Fax. 26 295 55 01

CLAUDIO SAT UNIPESSOAL, LDA

Rua de S«o Bento, nÜ156 - 4Ü

1200 - 821 Lisboa

Tel.  21 395 65 22

Fax. 21 395 99 84

claudio.sat @ netcabo.pt

disciplina

projecto geral / arquitectura 04 julho 2008

óbidos

nome do projecto

local de intervenção

fase de projecto

título do desenho

data de emissão

escala do desenho

desenho número

este desenho é propriedade dos autores e não pode ser reproduzido, divulgado ou copiado no todo ou em parte sem autorização. reservados todos os direitos pela legislação em vigor, DEC-LEI 63/85

1/200

arquitectura

cliente

colaboradores

 Diana Parracho, Mariana Pimentel, Nuno Amaro, Manuel Vacas
arquitectos

complexo escolar do furadouro

projecto de execução

colaboradores

Pedro Cancela, Gisela Ferreira
arquitectos

projecto de execução

-todas as juntas e encontros entre materiais serão rectas, não havendo lugar a juntas a 45º ( exceptuam-se as portas de fábrica e outras com indicação em contrário )

-todas as soldaduras devem ser feitas de modo contínuo, posteriormente regularizadas, betumadas e disfarçadas, de modo a ficarem invisíveis.

-todas as arestas das pedras devem ser biseladas ao mínimo, com uma só passagem de 1mm.

-todas as arestas em estuque devem ser protegidas e reforçados com perfis de plástico apropriados para o efeito.

-todas as peças de ferro utilizadas são metalizadas e posteriormente preparadas para receber pintura conforme indicado nas peças desenhadas

-todos os pormenores devem ser testados com protótipo

-o empreiteiro, sempre que possível, deverá apresentar desenhos de preparação de obra para aprovação da arquitectura e das diversas especialidades

-sempre que seja detectado, qualquer erro, omissão ou discrepância entre as várias peças desenhadas, estas devem ser imediatamente participadas à coordenação do projecto

-todos os desenhos devem ser considerados conjuntamente: desenhos gerais/ desenhos de detalhe de arquitectura/ desenhos das especialidades

-as cotas nesta escala referem-se sempre ao limpo, para complementar esta informação consultar as outras escalas. (todas as medidas deverão ser confirmadas em obra)

notas gerais

legenda

betão armado

alvenaria de tijolo

pedra vidraço de ataíja creme acabamento serrado + calço 1

cobertura em godo

N



27.36

23.91

24

23,5
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26.00
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29.50

30.00
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24.5023.00 planta de cobertura CEF_PE_200_PLT03_R00

C©mara Municipal de čbidos

Largo de S. Pedro

2510 - 086 čbidos

Tel.  26 295 55 00

Fax. 26 295 55 01

CLAUDIO SAT UNIPESSOAL, LDA

Rua de S«o Bento, nÜ156 - 4Ü

1200 - 821 Lisboa

Tel.  21 395 65 22

Fax. 21 395 99 84

claudio.sat @ netcabo.pt

disciplina

projecto geral / arquitectura 04 julho 2008

óbidos

nome do projecto

local de intervenção

fase de projecto

título do desenho

data de emissão

escala do desenho

desenho número

este desenho é propriedade dos autores e não pode ser reproduzido, divulgado ou copiado no todo ou em parte sem autorização. reservados todos os direitos pela legislação em vigor, DEC-LEI 63/85

1/200

arquitectura

cliente

colaboradores

 Diana Parracho, Mariana Pimentel, Nuno Amaro, Manuel Vacas
arquitectos

complexo escolar do furadouro

projecto de execução

colaboradores

Pedro Cancela, Gisela Ferreira
arquitectos

projecto de execução

-todas as juntas e encontros entre materiais serão rectas, não havendo lugar a juntas a 45º ( exceptuam-se as portas de fábrica e outras com indicação em contrário )

-todas as soldaduras devem ser feitas de modo contínuo, posteriormente regularizadas, betumadas e disfarçadas, de modo a ficarem invisíveis.

-todas as arestas das pedras devem ser biseladas ao mínimo, com uma só passagem de 1mm.

-todas as arestas em estuque devem ser protegidas e reforçados com perfis de plástico apropriados para o efeito.

-todas as peças de ferro utilizadas são metalizadas e posteriormente preparadas para receber pintura conforme indicado nas peças desenhadas

-todos os pormenores devem ser testados com protótipo

-o empreiteiro, sempre que possível, deverá apresentar desenhos de preparação de obra para aprovação da arquitectura e das diversas especialidades

-sempre que seja detectado, qualquer erro, omissão ou discrepância entre as várias peças desenhadas, estas devem ser imediatamente participadas à coordenação do projecto

-todos os desenhos devem ser considerados conjuntamente: desenhos gerais/ desenhos de detalhe de arquitectura/ desenhos das especialidades

-as cotas nesta escala referem-se sempre ao limpo, para complementar esta informação consultar as outras escalas. (todas as medidas deverão ser confirmadas em obra)

notas gerais

legenda

betão armado

alvenaria de tijolo

pedra vidraço de ataíja creme acabamento serrado + calço 1

cobertura em godo

N



鈬

軋

冝

 

軋

planta de pavimentos- piso 0, à cota 26.00 CEF_PE_200_PLT04_R00

C©mara Municipal de čbidos

Largo de S. Pedro

2510 - 086 čbidos

Tel.  26 295 55 00

Fax. 26 295 55 01

CLAUDIO SAT UNIPESSOAL, LDA

Rua de S«o Bento, nÜ156 - 4Ü

1200 - 821 Lisboa

Tel.  21 395 65 22

Fax. 21 395 99 84

claudio.sat @ netcabo.pt

 

27.36

25

25.80

26.00

25.50

26.50

27.50

26.50

27.00

28.00

29.00

28.50

29.50

30.00

30.50

31.00

31.50

26.50

27.00

27.50

27.00

25.80

25.50

25.00

24.50

24.00

23.50

24.00

24.50

23.50

25.50

25.00

24.50

24.00

23.50

25.50

26.00

26.50

27.00

27.50

28.00

28.50

29.00

29.50

30.00

25.00

24.5023.00

legenda de pavimentos

parquet industrial em carvalho com 210 x 210 mm, assente  sobre betonilha, afagado e envernizado a verniz mate

madeira dura de garapa, tipo "ROBBINS", sistema PERMACUSHION II modificado

autonivelante à base de epoxy, tipo "Sikafloor" 261, ral 7035

autonivelante à base de epoxy anti-derrapante, tipo "Sikafloor" 261, ral 7035

betonilha afagada a talocha mecânica

pedra vidraço de ataíde creme com 15 mm de espessura, acabamento serrado + calço 1

mosaico hidráulico  com 40 x 40 cm tipo "Hidralstone", ref. 3001, com acabamento totalmente acabado e polido de fábrica

legenda

betão armado

alvenaria de tijolo

pedra vidraço de ataíja creme acabamento serrado + calço 1

cobertura em godo

disciplina

projecto geral / arquitectura 04 julho 2008

óbidos

nome do projecto

local de intervenção

fase de projecto

título do desenho

data de emissão

escala do desenho

este desenho é propriedade dos autores e não pode ser reproduzido, divulgado ou copiado no todo ou em parte sem autorização. reservados todos os direitos pela legislação em vigor, DEC-LEI 63/85

1/200

complexo escolar do furadouro

projecto de execução

-todas as juntas e encontros entre materiais serão rectas, não havendo lugar a juntas a 45º ( exceptuam-se as portas de fábrica e outras com indicação em contrário )

-todas as soldaduras devem ser feitas de modo contínuo, posteriormente regularizadas, betumadas e disfarçadas, de modo a ficarem invisíveis.

-todas as arestas das pedras devem ser biseladas ao mínimo, com uma só passagem de 1mm.

-todas as arestas em estuque devem ser protegidas e reforçados com perfis de plástico apropriados para o efeito.

-todas as peças de ferro utilizadas são metalizadas e posteriormente preparadas para receber pintura conforme indicado nas peças desenhadas

-todos os pormenores devem ser testados com protótipo

-o empreiteiro, sempre que possível, deverá apresentar desenhos de preparação de obra para aprovação da arquitectura e das diversas especialidades

-sempre que seja detectado, qualquer erro, omissão ou discrepância entre as várias peças desenhadas, estas devem ser imediatamente participadas à coordenação do projecto

-todos os desenhos devem ser considerados conjuntamente: desenhos gerais/ desenhos de detalhe de arquitectura/ desenhos das especialidades

-as cotas nesta escala referem-se sempre ao limpo, para complementar esta informação consultar as outras escalas. (todas as medidas deverão ser confirmadas em obra)

notas gerais

N

desenho número

arquitectura

cliente

colaboradores

 Diana Parracho, Mariana Pimentel, Nuno Amaro, Manuel Vacas
arquitectos

colaboradores

Pedro Cancela, Gisela Ferreira
arquitectos

projecto de execução
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24.5023.00 planta de pavimentos- piso 1 à cota 29.40 CEF_PE_200_PLT05_R00

C©mara Municipal de čbidos

Largo de S. Pedro

2510 - 086 čbidos

Tel.  26 295 55 00

Fax. 26 295 55 01

CLAUDIO SAT UNIPESSOAL, LDA

Rua de S«o Bento, nÜ156 - 4Ü

1200 - 821 Lisboa

Tel.  21 395 65 22

Fax. 21 395 99 84

claudio.sat @ netcabo.pt

legenda de pavimentos

parquet industrial em carvalho com 210 x 210 mm, assente  sobre betonilha, afagado e envernizado a verniz mate

madeira dura de garapa, tipo "ROBBINS", sistema PERMACUSHION II modificado

autonivelante à base de epoxy, tipo "Sikafloor" 261, ral 7035

autonivelante à base de epoxy anti-derrapante, tipo "Sikafloor" 261, ral 7035

betonilha afagada a talocha mecânica

pedra vidraço de ataíde creme com 15 mm de espessura, acabamento serrado + calço 1

mosaico hidráulico  com 40 x 40 cm tipo "Hidralstone", ref. 3001, com acabamento totalmente acabado e polido de fábrica

disciplina

projecto geral / arquitectura 04 julho 2008

óbidos

nome do projecto

local de intervenção

fase de projecto

título do desenho

data de emissão

escala do desenho

este desenho é propriedade dos autores e não pode ser reproduzido, divulgado ou copiado no todo ou em parte sem autorização. reservados todos os direitos pela legislação em vigor, DEC-LEI 63/85

1/200

arquitectura

cliente

colaboradores

 Diana Parracho, Mariana Pimentel, Nuno Amaro, Manuel Vacas
arquitectos

complexo escolar do furadouro

projecto de execução

colaboradores

Pedro Cancela, Gisela Ferreira
arquitectos

projecto de execução

-todas as juntas e encontros entre materiais serão rectas, não havendo lugar a juntas a 45º ( exceptuam-se as portas de fábrica e outras com indicação em contrário )

-todas as soldaduras devem ser feitas de modo contínuo, posteriormente regularizadas, betumadas e disfarçadas, de modo a ficarem invisíveis.

-todas as arestas das pedras devem ser biseladas ao mínimo, com uma só passagem de 1mm.

-todas as arestas em estuque devem ser protegidas e reforçados com perfis de plástico apropriados para o efeito.

-todas as peças de ferro utilizadas são metalizadas e posteriormente preparadas para receber pintura conforme indicado nas peças desenhadas

-todos os pormenores devem ser testados com protótipo

-o empreiteiro, sempre que possível, deverá apresentar desenhos de preparação de obra para aprovação da arquitectura e das diversas especialidades

-sempre que seja detectado, qualquer erro, omissão ou discrepância entre as várias peças desenhadas, estas devem ser imediatamente participadas à coordenação do projecto

-todos os desenhos devem ser considerados conjuntamente: desenhos gerais/ desenhos de detalhe de arquitectura/ desenhos das especialidades

-as cotas nesta escala referem-se sempre ao limpo, para complementar esta informação consultar as outras escalas. (todas as medidas deverão ser confirmadas em obra)

notas gerais

legenda

betão armado

alvenaria de tijolo

pedra vidraço de ataíja creme acabamento serrado + calço 1

cobertura em godo

N

desenho número



CEF_PE_CRT01_R00corte 1...1; corte 2...2

legenda

betão armado

alvenaria de tijolo

cobertura de zinco à cor natural

pedra vidraço de ataíja creme acabamento serrado + calço 1

cobertura em godo

arquitectura

disciplina

projecto geral / arquitectura

projecto de execução 1/100

óbidos

projecto de execução

cliente

C©mara Municipal de čbidos

Largo de S. Pedro

2510 - 086 čbidos

Tel.  26 295 55 00

Fax. 26 295 55 01

nome do projecto

local de intervenção

fase de projecto

título do desenho

data de emissão

escala do desenho

desenho número

-todas as juntas e encontros entre materiais serão rectas, não havendo lugar a juntas a 45º ( exceptuam-se as portas de fábrica e outras com indicação em contrário )

colaboradores

-todas as soldaduras devem ser feitas de modo contínuo, posteriormente regularizadas, betumadas e disfarçadas, de modo a ficarem invisíveis.

-todas as arestas das pedras devem ser biseladas ao mínimo, com uma só passagem de 1mm.

-todas as arestas em estuque devem ser protegidas e reforçados com perfis de plástico apropriados para o efeito.

-todas as peças de ferro utilizadas são metalizadas e posteriormente preparadas para receber pintura conforme indicado nas peças desenhadas

-todos os pormenores devem ser testados com protótipo

-o empreiteiro, sempre que possível, deverá apresentar desenhos de preparação de obra para aprovação da arquitectura e das diversas especialidades

-sempre que seja detectado, qualquer erro, omissão ou discrepância entre as várias peças desenhadas, estas devem ser imediatamente participadas à coordenação do projecto

-todos os desenhos devem ser considerados conjuntamente: desenhos gerais/ desenhos de detalhe de arquitectura/ desenhos das especialidades

-as cotas nesta escala referem-se sempre ao limpo, para complementar esta informação consultar as outras escalas. (todas as medidas deverão ser confirmadas em obra)

CLAUDIO SAT UNIPESSOAL, LDA

Rua de S«o Bento, nÜ156 - 4Ü

1200 - 821 Lisboa

Tel.  21 395 65 22

Fax. 21 395 99 84

claudio.sat @ netcabo.pt

este desenho é propriedade dos autores e não pode ser reproduzido, divulgado ou copiado no todo ou em parte sem autorização. reservados todos os direitos pela legislação em vigor, DEC-LEI 63/85

notas gerais

complexo escolar do Furadouro

4 julho 2008

colaboradores

Diana Parracho, Mariana Pimentel, Nuno Amaro, Manuel Vacas
arquitectos

 Pedro Cancela, Gisela Ferreira
arquitectos



CEF_PE_CRT02_R00corte 3...3/ alçado nascente; corte 4...4

legenda

betão armado

alvenaria de tijolo

cobertura de zinco à cor natural

pedra vidraço de ataíja creme acabamento serrado + calço 1

cobertura em godo

arquitectura

disciplina

projecto geral / arquitectura

projecto de execução 1/100

óbidos

projecto de execução

cliente

C©mara Municipal de čbidos

Largo de S. Pedro

2510 - 086 čbidos

Tel.  26 295 55 00

Fax. 26 295 55 01

nome do projecto

local de intervenção

fase de projecto

título do desenho

data de emissão

escala do desenho

desenho número

-todas as juntas e encontros entre materiais serão rectas, não havendo lugar a juntas a 45º ( exceptuam-se as portas de fábrica e outras com indicação em contrário )

colaboradores

-todas as soldaduras devem ser feitas de modo contínuo, posteriormente regularizadas, betumadas e disfarçadas, de modo a ficarem invisíveis.

-todas as arestas das pedras devem ser biseladas ao mínimo, com uma só passagem de 1mm.

-todas as arestas em estuque devem ser protegidas e reforçados com perfis de plástico apropriados para o efeito.

-todas as peças de ferro utilizadas são metalizadas e posteriormente preparadas para receber pintura conforme indicado nas peças desenhadas

-todos os pormenores devem ser testados com protótipo

-o empreiteiro, sempre que possível, deverá apresentar desenhos de preparação de obra para aprovação da arquitectura e das diversas especialidades

-sempre que seja detectado, qualquer erro, omissão ou discrepância entre as várias peças desenhadas, estas devem ser imediatamente participadas à coordenação do projecto

-todos os desenhos devem ser considerados conjuntamente: desenhos gerais/ desenhos de detalhe de arquitectura/ desenhos das especialidades

-as cotas nesta escala referem-se sempre ao limpo, para complementar esta informação consultar as outras escalas. (todas as medidas deverão ser confirmadas em obra)

CLAUDIO SAT UNIPESSOAL, LDA

Rua de S«o Bento, nÜ156 - 4Ü

1200 - 821 Lisboa

Tel.  21 395 65 22

Fax. 21 395 99 84

claudio.sat @ netcabo.pt

este desenho é propriedade dos autores e não pode ser reproduzido, divulgado ou copiado no todo ou em parte sem autorização. reservados todos os direitos pela legislação em vigor, DEC-LEI 63/85

notas gerais

complexo escolar do Furadouro

4 julho 2008

colaboradores

Diana Parracho, Mariana Pimentel, Nuno Amaro, Manuel Vacas
arquitectos

 Pedro Cancela, Gisela Ferreira
arquitectos



CEF_PE_CRT03_R00 corte 5...5; corte 6...6

legenda

betão armado

alvenaria de tijolo

cobertura de zinco à cor natural

pedra vidraço de ataíja creme acabamento serrado + calço 1

cobertura em godo

arquitectura

disciplina

projecto geral / arquitectura

projecto de execução 1/100

óbidos

projecto de execução

cliente

C©mara Municipal de čbidos

Largo de S. Pedro

2510 - 086 čbidos

Tel.  26 295 55 00

Fax. 26 295 55 01

nome do projecto

local de intervenção

fase de projecto

título do desenho

data de emissão

escala do desenho

desenho número

-todas as juntas e encontros entre materiais serão rectas, não havendo lugar a juntas a 45º ( exceptuam-se as portas de fábrica e outras com indicação em contrário )

colaboradores

-todas as soldaduras devem ser feitas de modo contínuo, posteriormente regularizadas, betumadas e disfarçadas, de modo a ficarem invisíveis.

-todas as arestas das pedras devem ser biseladas ao mínimo, com uma só passagem de 1mm.

-todas as arestas em estuque devem ser protegidas e reforçados com perfis de plástico apropriados para o efeito.

-todas as peças de ferro utilizadas são metalizadas e posteriormente preparadas para receber pintura conforme indicado nas peças desenhadas

-todos os pormenores devem ser testados com protótipo

-o empreiteiro, sempre que possível, deverá apresentar desenhos de preparação de obra para aprovação da arquitectura e das diversas especialidades

-sempre que seja detectado, qualquer erro, omissão ou discrepância entre as várias peças desenhadas, estas devem ser imediatamente participadas à coordenação do projecto

-todos os desenhos devem ser considerados conjuntamente: desenhos gerais/ desenhos de detalhe de arquitectura/ desenhos das especialidades

-as cotas nesta escala referem-se sempre ao limpo, para complementar esta informação consultar as outras escalas. (todas as medidas deverão ser confirmadas em obra)

CLAUDIO SAT UNIPESSOAL, LDA

Rua de S«o Bento, nÜ156 - 4Ü

1200 - 821 Lisboa

Tel.  21 395 65 22

Fax. 21 395 99 84

claudio.sat @ netcabo.pt

este desenho é propriedade dos autores e não pode ser reproduzido, divulgado ou copiado no todo ou em parte sem autorização. reservados todos os direitos pela legislação em vigor, DEC-LEI 63/85

notas gerais

complexo escolar do Furadouro

4 julho 2008

colaboradores

Diana Parracho, Mariana Pimentel, Nuno Amaro, Manuel Vacas
arquitectos

 Pedro Cancela, Gisela Ferreira
arquitectos



CEF_PE_CRT04_R00corte 7...7; corte 8...8-alçado sul

legenda

betão armado

alvenaria de tijolo

cobertura de zinco à cor natural

pedra vidraço de ataíja creme acabamento serrado + calço 1

cobertura em godo

arquitectura

disciplina

projecto geral / arquitectura

projecto de execução 1/100

óbidos

projecto de execução

cliente

C©mara Municipal de čbidos

Largo de S. Pedro

2510 - 086 čbidos

Tel.  26 295 55 00

Fax. 26 295 55 01

nome do projecto

local de intervenção

fase de projecto

título do desenho

data de emissão

escala do desenho

desenho número

-todas as juntas e encontros entre materiais serão rectas, não havendo lugar a juntas a 45º ( exceptuam-se as portas de fábrica e outras com indicação em contrário )

colaboradores

-todas as soldaduras devem ser feitas de modo contínuo, posteriormente regularizadas, betumadas e disfarçadas, de modo a ficarem invisíveis.

-todas as arestas das pedras devem ser biseladas ao mínimo, com uma só passagem de 1mm.

-todas as arestas em estuque devem ser protegidas e reforçados com perfis de plástico apropriados para o efeito.

-todas as peças de ferro utilizadas são metalizadas e posteriormente preparadas para receber pintura conforme indicado nas peças desenhadas

-todos os pormenores devem ser testados com protótipo

-o empreiteiro, sempre que possível, deverá apresentar desenhos de preparação de obra para aprovação da arquitectura e das diversas especialidades

-sempre que seja detectado, qualquer erro, omissão ou discrepância entre as várias peças desenhadas, estas devem ser imediatamente participadas à coordenação do projecto

-todos os desenhos devem ser considerados conjuntamente: desenhos gerais/ desenhos de detalhe de arquitectura/ desenhos das especialidades

-as cotas nesta escala referem-se sempre ao limpo, para complementar esta informação consultar as outras escalas. (todas as medidas deverão ser confirmadas em obra)

CLAUDIO SAT UNIPESSOAL, LDA

Rua de S«o Bento, nÜ156 - 4Ü

1200 - 821 Lisboa

Tel.  21 395 65 22

Fax. 21 395 99 84

claudio.sat @ netcabo.pt

este desenho é propriedade dos autores e não pode ser reproduzido, divulgado ou copiado no todo ou em parte sem autorização. reservados todos os direitos pela legislação em vigor, DEC-LEI 63/85

notas gerais

complexo escolar do Furadouro

4 julho 2008

colaboradores

Diana Parracho, Mariana Pimentel, Nuno Amaro, Manuel Vacas
arquitectos

 Pedro Cancela, Gisela Ferreira
arquitectos



legenda

betão armado

alvenaria de tijolo

cobertura de zinco à cor natural

pedra vidraço de ataíja creme acabamento serrado + calço 1

cobertura em godo

CEF_PE_CRT05_R00alçado norte; alçado poente

arquitectura

disciplina

projecto geral / arquitectura

projecto de execução 1/100

óbidos

projecto de execução

cliente

C©mara Municipal de čbidos

Largo de S. Pedro

2510 - 086 čbidos

Tel.  26 295 55 00

Fax. 26 295 55 01

nome do projecto

local de intervenção

fase de projecto

título do desenho

data de emissão

escala do desenho

desenho número

-todas as juntas e encontros entre materiais serão rectas, não havendo lugar a juntas a 45º ( exceptuam-se as portas de fábrica e outras com indicação em contrário )

colaboradores

-todas as soldaduras devem ser feitas de modo contínuo, posteriormente regularizadas, betumadas e disfarçadas, de modo a ficarem invisíveis.

-todas as arestas das pedras devem ser biseladas ao mínimo, com uma só passagem de 1mm.

-todas as arestas em estuque devem ser protegidas e reforçados com perfis de plástico apropriados para o efeito.

-todas as peças de ferro utilizadas são metalizadas e posteriormente preparadas para receber pintura conforme indicado nas peças desenhadas

-todos os pormenores devem ser testados com protótipo

-o empreiteiro, sempre que possível, deverá apresentar desenhos de preparação de obra para aprovação da arquitectura e das diversas especialidades

-sempre que seja detectado, qualquer erro, omissão ou discrepância entre as várias peças desenhadas, estas devem ser imediatamente participadas à coordenação do projecto

-todos os desenhos devem ser considerados conjuntamente: desenhos gerais/ desenhos de detalhe de arquitectura/ desenhos das especialidades

-as cotas nesta escala referem-se sempre ao limpo, para complementar esta informação consultar as outras escalas. (todas as medidas deverão ser confirmadas em obra)

CLAUDIO SAT UNIPESSOAL, LDA

Rua de S«o Bento, nÜ156 - 4Ü

1200 - 821 Lisboa

Tel.  21 395 65 22

Fax. 21 395 99 84

claudio.sat @ netcabo.pt

este desenho é propriedade dos autores e não pode ser reproduzido, divulgado ou copiado no todo ou em parte sem autorização. reservados todos os direitos pela legislação em vigor, DEC-LEI 63/85

notas gerais

complexo escolar do Furadouro

4 julho 2008

colaboradores

Diana Parracho, Mariana Pimentel, Nuno Amaro, Manuel Vacas
arquitectos

 Pedro Cancela, Gisela Ferreira
arquitectos



CEF_PE_CRT06_R00corte 9...9; corte 10...10

CLAUDIO SAT UNIPESSOAL, LDA

Rua de S«o Bento, nÜ156 - 4Ü

1200 - 821 Lisboa

Tel.  21 395 65 22

Fax. 21 395 99 84

claudio.sat @ netcabo.pt

C©mara Municipal de čbidos

Largo de S. Pedro

2510 - 086 čbidos

Tel.  26 295 55 00

Fax. 26 295 55 01

disciplina

projecto geral / arquitectura 04 julho 2008

óbidos

nome do projecto

local de intervenção

fase de projecto

título do desenho

data de emissão

escala do desenho

desenho número

este desenho é propriedade dos autores e não pode ser reproduzido, divulgado ou copiado no todo ou em parte sem autorização. reservados todos os direitos pela legislação em vigor, DEC-LEI 63/85

1/100

arquitectura

cliente

colaboradores

 Diana Parracho, Mariana Pimentel, Nuno Amaro, Manuel Vacas
arquitectos

complexo escolar do furadouro

projecto de execução

colaboradores

Pedro Cancela, Gisela Ferreira
arquitectos

projecto de execução

-todas as juntas e encontros entre materiais serão rectas, não havendo lugar a juntas a 45º ( exceptuam-se as portas de fábrica e outras com indicação em contrário )

-todas as soldaduras devem ser feitas de modo contínuo, posteriormente regularizadas, betumadas e disfarçadas, de modo a ficarem invisíveis.

-todas as arestas das pedras devem ser biseladas ao mínimo, com uma só passagem de 1mm.

-todas as arestas em estuque devem ser protegidas e reforçados com perfis de plástico apropriados para o efeito.

-todas as peças de ferro utilizadas são metalizadas e posteriormente preparadas para receber pintura conforme indicado nas peças desenhadas

-todos os pormenores devem ser testados com protótipo

-o empreiteiro, sempre que possível, deverá apresentar desenhos de preparação de obra para aprovação da arquitectura e das diversas especialidades

-sempre que seja detectado, qualquer erro, omissão ou discrepância entre as várias peças desenhadas, estas devem ser imediatamente participadas à coordenação do projecto

-todos os desenhos devem ser considerados conjuntamente: desenhos gerais/ desenhos de detalhe de arquitectura/ desenhos das especialidades

-as cotas nesta escala referem-se sempre ao limpo, para complementar esta informação consultar as outras escalas. (todas as medidas deverão ser confirmadas em obra)

notas gerais

legenda

betão armado

alvenaria de tijolo

pedra vidraço de ataíja creme acabamento serrado + calço 1



冝

冝

冝

 

planta de trabalho piso 0, à cota 26.00 CEF_PE_PLT01_R00

輟 

駑 

legenda

betão armado

alvenaria de tijolo

pedra vidraço de ataíja creme acabamento serrado + calço 1

cobertura em godo

N

疱

cobertura em zinco

arquitectura

disciplina

projecto geral / arquitectura

projecto de execução 1/100

óbidos

projecto de execução

cliente

C©mara Municipal de čbidos

Largo de S. Pedro

2510 - 086 čbidos

Tel.  26 295 55 00

Fax. 26 295 55 01

nome do projecto

local de intervenção

fase de projecto

título do desenho

data de emissão

escala do desenho

desenho número

-todas as juntas e encontros entre materiais serão rectas, não havendo lugar a juntas a 45º ( exceptuam-se as portas de fábrica e outras com indicação em contrário )

colaboradores

-todas as soldaduras devem ser feitas de modo contínuo, posteriormente regularizadas, betumadas e disfarçadas, de modo a ficarem invisíveis.

-todas as arestas das pedras devem ser biseladas ao mínimo, com uma só passagem de 1mm.

-todas as arestas em estuque devem ser protegidas e reforçados com perfis de plástico apropriados para o efeito.

-todas as peças de ferro utilizadas são metalizadas e posteriormente preparadas para receber pintura conforme indicado nas peças desenhadas

-todos os pormenores devem ser testados com protótipo

-o empreiteiro, sempre que possível, deverá apresentar desenhos de preparação de obra para aprovação da arquitectura e das diversas especialidades

-sempre que seja detectado, qualquer erro, omissão ou discrepância entre as várias peças desenhadas, estas devem ser imediatamente participadas à coordenação do projecto

-todos os desenhos devem ser considerados conjuntamente: desenhos gerais/ desenhos de detalhe de arquitectura/ desenhos das especialidades

-as cotas nesta escala referem-se sempre ao limpo, para complementar esta informação consultar as outras escalas. (todas as medidas deverão ser confirmadas em obra)

CLAUDIO SAT UNIPESSOAL, LDA

Rua de S«o Bento, nÜ156 - 4Ü

1200 - 821 Lisboa

Tel.  21 395 65 22

Fax. 21 395 99 84

claudio.sat @ netcabo.pt

este desenho é propriedade dos autores e não pode ser reproduzido, divulgado ou copiado no todo ou em parte sem autorização. reservados todos os direitos pela legislação em vigor, DEC-LEI 63/85

notas gerais

complexo escolar do Furadouro

4 julho 2008

colaboradores

Diana Parracho, Mariana Pimentel, Nuno Amaro, Manuel Vacas
arquitectos

 Pedro Cancela, Gisela Ferreira
arquitectos



   

planta de trabalho piso 0, à cota 26.00 CEF_PE_PLT02_R00

疸

legenda

betão armado

alvenaria de tijolo

pedra vidraço de ataíja creme acabamento serrado + calço 1

cobertura em godo

N

cobertura em zinco

arquitectura

disciplina

projecto geral / arquitectura

projecto de execução 1/100

óbidos

projecto de execução

cliente

C©mara Municipal de čbidos

Largo de S. Pedro

2510 - 086 čbidos

Tel.  26 295 55 00

Fax. 26 295 55 01

nome do projecto

local de intervenção

fase de projecto

título do desenho

data de emissão

escala do desenho

desenho número

-todas as juntas e encontros entre materiais serão rectas, não havendo lugar a juntas a 45º ( exceptuam-se as portas de fábrica e outras com indicação em contrário )

colaboradores

-todas as soldaduras devem ser feitas de modo contínuo, posteriormente regularizadas, betumadas e disfarçadas, de modo a ficarem invisíveis.

-todas as arestas das pedras devem ser biseladas ao mínimo, com uma só passagem de 1mm.

-todas as arestas em estuque devem ser protegidas e reforçados com perfis de plástico apropriados para o efeito.

-todas as peças de ferro utilizadas são metalizadas e posteriormente preparadas para receber pintura conforme indicado nas peças desenhadas

-todos os pormenores devem ser testados com protótipo

-o empreiteiro, sempre que possível, deverá apresentar desenhos de preparação de obra para aprovação da arquitectura e das diversas especialidades

-sempre que seja detectado, qualquer erro, omissão ou discrepância entre as várias peças desenhadas, estas devem ser imediatamente participadas à coordenação do projecto

-todos os desenhos devem ser considerados conjuntamente: desenhos gerais/ desenhos de detalhe de arquitectura/ desenhos das especialidades

-as cotas nesta escala referem-se sempre ao limpo, para complementar esta informação consultar as outras escalas. (todas as medidas deverão ser confirmadas em obra)

CLAUDIO SAT UNIPESSOAL, LDA

Rua de S«o Bento, nÜ156 - 4Ü

1200 - 821 Lisboa

Tel.  21 395 65 22

Fax. 21 395 99 84

claudio.sat @ netcabo.pt

este desenho é propriedade dos autores e não pode ser reproduzido, divulgado ou copiado no todo ou em parte sem autorização. reservados todos os direitos pela legislação em vigor, DEC-LEI 63/85

notas gerais

complexo escolar do Furadouro

4 julho 2008

colaboradores

Diana Parracho, Mariana Pimentel, Nuno Amaro, Manuel Vacas
arquitectos

 Pedro Cancela, Gisela Ferreira
arquitectos



planta de trabalho piso 1, à cota 29.40 CEF_PE_PLT03_R00

縊 

legenda

betão armado

alvenaria de tijolo

pedra vidraço de ataíja creme acabamento serrado + calço 1

cobertura em godo

N

cobertura em zinco

arquitectura

disciplina

projecto geral / arquitectura

projecto de execução 1/100

óbidos

projecto de execução

cliente

C©mara Municipal de čbidos

Largo de S. Pedro

2510 - 086 čbidos

Tel.  26 295 55 00

Fax. 26 295 55 01

nome do projecto

local de intervenção

fase de projecto

título do desenho

data de emissão

escala do desenho

desenho número

-todas as juntas e encontros entre materiais serão rectas, não havendo lugar a juntas a 45º ( exceptuam-se as portas de fábrica e outras com indicação em contrário )

colaboradores

-todas as soldaduras devem ser feitas de modo contínuo, posteriormente regularizadas, betumadas e disfarçadas, de modo a ficarem invisíveis.

-todas as arestas das pedras devem ser biseladas ao mínimo, com uma só passagem de 1mm.

-todas as arestas em estuque devem ser protegidas e reforçados com perfis de plástico apropriados para o efeito.

-todas as peças de ferro utilizadas são metalizadas e posteriormente preparadas para receber pintura conforme indicado nas peças desenhadas

-todos os pormenores devem ser testados com protótipo

-o empreiteiro, sempre que possível, deverá apresentar desenhos de preparação de obra para aprovação da arquitectura e das diversas especialidades

-sempre que seja detectado, qualquer erro, omissão ou discrepância entre as várias peças desenhadas, estas devem ser imediatamente participadas à coordenação do projecto

-todos os desenhos devem ser considerados conjuntamente: desenhos gerais/ desenhos de detalhe de arquitectura/ desenhos das especialidades

-as cotas nesta escala referem-se sempre ao limpo, para complementar esta informação consultar as outras escalas. (todas as medidas deverão ser confirmadas em obra)

CLAUDIO SAT UNIPESSOAL, LDA

Rua de S«o Bento, nÜ156 - 4Ü

1200 - 821 Lisboa

Tel.  21 395 65 22

Fax. 21 395 99 84

claudio.sat @ netcabo.pt

este desenho é propriedade dos autores e não pode ser reproduzido, divulgado ou copiado no todo ou em parte sem autorização. reservados todos os direitos pela legislação em vigor, DEC-LEI 63/85

notas gerais

complexo escolar do Furadouro

4 julho 2008

colaboradores

Diana Parracho, Mariana Pimentel, Nuno Amaro, Manuel Vacas
arquitectos

 Pedro Cancela, Gisela Ferreira
arquitectos



planta de trabalho piso 1, à cota 29.40 CEF_PE_PLT04_R00

 

鈬 鈬

legenda

betão armado

alvenaria de tijolo

pedra vidraço de ataíja creme acabamento serrado + calço 1

cobertura em godo

N

cobertura em zinco

arquitectura

disciplina

projecto geral / arquitectura

projecto de execução 1/100

óbidos

projecto de execução

cliente

C©mara Municipal de čbidos

Largo de S. Pedro

2510 - 086 čbidos

Tel.  26 295 55 00

Fax. 26 295 55 01

nome do projecto

local de intervenção

fase de projecto

título do desenho

data de emissão

escala do desenho

desenho número

-todas as juntas e encontros entre materiais serão rectas, não havendo lugar a juntas a 45º ( exceptuam-se as portas de fábrica e outras com indicação em contrário )

colaboradores

-todas as soldaduras devem ser feitas de modo contínuo, posteriormente regularizadas, betumadas e disfarçadas, de modo a ficarem invisíveis.

-todas as arestas das pedras devem ser biseladas ao mínimo, com uma só passagem de 1mm.

-todas as arestas em estuque devem ser protegidas e reforçados com perfis de plástico apropriados para o efeito.

-todas as peças de ferro utilizadas são metalizadas e posteriormente preparadas para receber pintura conforme indicado nas peças desenhadas

-todos os pormenores devem ser testados com protótipo

-o empreiteiro, sempre que possível, deverá apresentar desenhos de preparação de obra para aprovação da arquitectura e das diversas especialidades

-sempre que seja detectado, qualquer erro, omissão ou discrepância entre as várias peças desenhadas, estas devem ser imediatamente participadas à coordenação do projecto

-todos os desenhos devem ser considerados conjuntamente: desenhos gerais/ desenhos de detalhe de arquitectura/ desenhos das especialidades

-as cotas nesta escala referem-se sempre ao limpo, para complementar esta informação consultar as outras escalas. (todas as medidas deverão ser confirmadas em obra)

CLAUDIO SAT UNIPESSOAL, LDA

Rua de S«o Bento, nÜ156 - 4Ü

1200 - 821 Lisboa

Tel.  21 395 65 22

Fax. 21 395 99 84

claudio.sat @ netcabo.pt

este desenho é propriedade dos autores e não pode ser reproduzido, divulgado ou copiado no todo ou em parte sem autorização. reservados todos os direitos pela legislação em vigor, DEC-LEI 63/85

notas gerais

complexo escolar do Furadouro

4 julho 2008

colaboradores

Diana Parracho, Mariana Pimentel, Nuno Amaro, Manuel Vacas
arquitectos

 Pedro Cancela, Gisela Ferreira
arquitectos



planta de cobertura CEF_PE_PLT05_R00

legenda

betão armado

alvenaria de tijolo

pedra vidraço de ataíja creme acabamento serrado + calço 1

cobertura em godo

N

cobertura em zinco

arquitectura

disciplina

projecto geral / arquitectura

projecto de execução 1/100

óbidos

projecto de execução

cliente

Câmara Municipal de Óbidos

Largo de S. Pedro
2510 - 086 Óbidos

Tel.  26 295 55 00
Fax. 26 295 55 01

nome do projecto

local de intervenção

fase de projecto

título do desenho

data de emissão

escala do desenho

desenho número

-todas as juntas e encontros entre materiais serão rectas, não havendo lugar a juntas a 45º ( exceptuam-se as portas de fábrica e outras com indicação em contrário )

colaboradores

-todas as soldaduras devem ser feitas de modo contínuo, posteriormente regularizadas, betumadas e disfarçadas, de modo a ficarem invisíveis.

-todas as arestas das pedras devem ser biseladas ao mínimo, com uma só passagem de 1mm.

-todas as arestas em estuque devem ser protegidas e reforçados com perfis de plástico apropriados para o efeito.

-todas as peças de ferro utilizadas são metalizadas e posteriormente preparadas para receber pintura conforme indicado nas peças desenhadas

-todos os pormenores devem ser testados com protótipo

-o empreiteiro, sempre que possível, deverá apresentar desenhos de preparação de obra para aprovação da arquitectura e das diversas especialidades

-sempre que seja detectado, qualquer erro, omissão ou discrepância entre as várias peças desenhadas, estas devem ser imediatamente participadas à coordenação do projecto

-todos os desenhos devem ser considerados conjuntamente: desenhos gerais/ desenhos de detalhe de arquitectura/ desenhos das especialidades

-as cotas nesta escala referem-se sempre ao limpo, para complementar esta informação consultar as outras escalas. (todas as medidas deverão ser confirmadas em obra)

CLAUDIO SAT UNIPESSOAL, LDA

Rua de São Bento, nº156 - 4º
1200 - 821 Lisboa

Tel.  21 395 65 22
Fax. 21 395 99 84

claudio.sat @ netcabo.pt

este desenho é propriedade dos autores e não pode ser reproduzido, divulgado ou copiado no todo ou em parte sem autorização. reservados todos os direitos pela legislação em vigor, DEC-LEI 63/85

notas gerais

complexo escolar do Furadouro

4 julho 2008

colaboradores

Diana Parracho, Mariana Pimentel, Nuno Amaro, Manuel Vacas
arquitectos

 Pedro Cancela, Gisela Ferreira
arquitectos



planta de cobertura CEF_PE_PLT06_R00

legenda

betão armado

alvenaria de tijolo

pedra vidraço de ataíja creme acabamento serrado + calço 1

cobertura em godo

N

cobertura em zinco

arquitectura

disciplina

projecto geral / arquitectura

projecto de execução 1/100

óbidos

projecto de execução

cliente

Câmara Municipal de Óbidos

Largo de S. Pedro
2510 - 086 Óbidos

Tel.  26 295 55 00
Fax. 26 295 55 01

nome do projecto

local de intervenção

fase de projecto

título do desenho

data de emissão

escala do desenho

desenho número

-todas as juntas e encontros entre materiais serão rectas, não havendo lugar a juntas a 45º ( exceptuam-se as portas de fábrica e outras com indicação em contrário )

colaboradores

-todas as soldaduras devem ser feitas de modo contínuo, posteriormente regularizadas, betumadas e disfarçadas, de modo a ficarem invisíveis.

-todas as arestas das pedras devem ser biseladas ao mínimo, com uma só passagem de 1mm.

-todas as arestas em estuque devem ser protegidas e reforçados com perfis de plástico apropriados para o efeito.

-todas as peças de ferro utilizadas são metalizadas e posteriormente preparadas para receber pintura conforme indicado nas peças desenhadas

-todos os pormenores devem ser testados com protótipo

-o empreiteiro, sempre que possível, deverá apresentar desenhos de preparação de obra para aprovação da arquitectura e das diversas especialidades

-sempre que seja detectado, qualquer erro, omissão ou discrepância entre as várias peças desenhadas, estas devem ser imediatamente participadas à coordenação do projecto

-todos os desenhos devem ser considerados conjuntamente: desenhos gerais/ desenhos de detalhe de arquitectura/ desenhos das especialidades

-as cotas nesta escala referem-se sempre ao limpo, para complementar esta informação consultar as outras escalas. (todas as medidas deverão ser confirmadas em obra)

CLAUDIO SAT UNIPESSOAL, LDA

Rua de São Bento, nº156 - 4º
1200 - 821 Lisboa

Tel.  21 395 65 22
Fax. 21 395 99 84

claudio.sat @ netcabo.pt

este desenho é propriedade dos autores e não pode ser reproduzido, divulgado ou copiado no todo ou em parte sem autorização. reservados todos os direitos pela legislação em vigor, DEC-LEI 63/85
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colaboradores

Diana Parracho, Mariana Pimentel, Nuno Amaro, Manuel Vacas
arquitectos
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