
VE13

VE15

VE14

VE13 VE13

VE18

VE13

VE13

VE4

V3

V3

V3

V3

V3

V3

V9

V9

V4 V4

cozinha - planta à cota 26,00

legenda de equipamento
51 - caleira de pavimento
52 - bancada de apoio
53 - elementos tabuleiros, talheres e caixa de

pão
54 - elemento neutro com esteira
55 - elemento banho maria com esteira
56 - elemento refrigerado com vitrine 
expositora
57 - elemento de caixa
58 - caixa registadora
59 - carros porta - tabuleiros
60 - baia separadora
61 - armário com portas de correr para louça

limpa
62 - armário com portas e tulha de pão
63 - bancada de ensacamento de talheres
64 - estante em inox
65 - armário alto com portas
66 - frigorífico de conservação
67 - bancada de apoio com gaveta e tulha para

pão
68 - armário mural
69 - fiambreira
70 - mesa armário rodada
71 - máquina de café
72 - caixa registadora
73 - balcão neutro com sotamento
74 - vitrine refrigerada
75 - tampo rebatível
76 - armário frigorífico para 2 baldes de lixo
77 - câmara frigorífica para refeições
preparadas de peixe
78 - câmara frigorífica para refeições
preparadas de carne

01 - electrocutadores centrais
02 - estrado para sacaria
03 - estante em inox
04 - estante em inox
05 - estante em inox
06 - armário frigorífico de conservação para peixe
07 - armário frigorífico de conservação para carne
08 - armário frigorífico de conservaçã para legumes
09 - armário para detergentes
10 - câmaras frigoríficas com duas portas
11 - câmara de conservação de congelados
12 - arma´rio mural
13 - placa de corte
14 - bancada de apoio com gavetas
15 - baldes de detritos com pedal
16 - caleiras de pavimento
17 - bancada lavadouro com chuveiro
18 - mesa de apoio à descascadora de batatas
19 - descascadora de batatas
20 - tampos de remate
21 - bancada de apoio com gaveta
22 - placa de corte
23 - bancada lavadouro com chuveiro
24 - divisórias de inox
25 - bancada de apoio
26 - placa de corte
27 - bancada lavadouro com chuveiro
28 - armário mural
29 - bancada de apoio com gavetas
30 - bancada refrigerada
31 - placa de corte
32 - armário mural
33 - posto de higiene com comando não manual com dispensador para

detergente e balde do lixo
34 - hotte central
35 - caleiras de pavimento
36 - fritadeira basculante
37 - forno misto de 10 níveis
38 - marmita banho maria
39 - fogão a gás sem forno
40 - fritadeira dupla
41 - grelhador de placa lisa
42 - baldes de detritos com pedal
43 -mesa de entrada com cuba e torneira com chuveiro
44 - capta vapores
45 - máquina de lavar louça
46 - caleira de pavimento
47 - mesa de saída com prateleiras
48 - mesa de apoio
49 - prateleiras gradeadas
50 - bancadas de lavagem - 1800 -2 cubas (LAV - TREM)

CEF_PE_COZ01_R00

76

legenda de pavimentos

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

arquitectura

cliente

colaboradores

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

colaboradores

Pedro Cancela, Gisela Ferreira
arquitectos

projecto de execução

legenda

betão armado

alvenaria de tijolo

pedra vidraço de ataíja creme acabamento serrado + calço 1

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

1/50

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

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



    

  

   

  

  

mapa de escadas  - E1 e E2 CEF_PE_ER01_R00

arquitectura

disciplina

projecto geral / arquitectura

projecto de execução 1/50

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

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

  

mapa de escadas - E3 CEF_PE_ER02_R00

 

 

arquitectura

disciplina

projecto geral / arquitectura

projecto de execução 1/50

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
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mapa de vãos interiores (V01, V02, V03, V04, V05)

 

  

 

arquitectura

disciplina

projecto geral / arquitectura

projecto de execução 1/50

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
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arquitectura

disciplina

projecto geral / arquitectura

projecto de execução 1/50

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
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arquitectura

disciplina

projecto geral / arquitectura

projecto de execução 1/50

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
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arquitectura

disciplina

projecto geral / arquitectura

projecto de execução 1/50

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
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arquitectura

disciplina

projecto geral / arquitectura

projecto de execução 1/50

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
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CEF_PE_MPVE03_R00mapa de vãos exteriores  ( VE10, VE11, VE12, VE13, VE14 )

  

arquitectura

disciplina

projecto geral / arquitectura

projecto de execução 1/50

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

   



    

  

CEF_PE_MPVE04_R00mapa de vãos exteriores  ( VE15, VE16, VE17, VE18 )

arquitectura

disciplina

projecto geral / arquitectura

projecto de execução 1/50

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

 

 

 

  

 



 

 

CEF_PE_MPVE05_R00mapa de vãos exteriores  ( VE19, VE20 )

 

  

arquitectura

disciplina

projecto geral / arquitectura

projecto de execução 1/50

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



V03

V03 V03

V03 V03

V03

V03 V03

área significativa 01 - planta à cota 26.00, cortes 1...1 e 2...2 CEF_PE_AS01_R00

arquitectura

disciplina

projecto geral / arquitectura

projecto de execução 1/20

óbidos

projecto de execução

cliente

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)

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

vãos interiores (cf-corta fogo)

vãos exteriores (cf-corta fogo)

escadas

rampas

guardas

armário

balcões

elevador

pormenores

lanternim

V

VE
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E

R

A

B

G

P

L

simbologia

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

legenda de equipamento

legenda
betão

alvenaria

urinol com entrada de água por trás  tipo "sanindusa linha ria", ref. 108500  ou equivalente

dispensador de papel higiénico em aço inox escovado tipo "JNF", ref. IN.60.489 ou equivalente

sistema de autocolismo tipo "geberit kombifix sanita standard", ref. 110358001 ou equivalente

sistema de autocolismo para urinóis tipo "geberit kombifix ", ref. 115801001 ou equivalente

dispensador de sabonete líquido em aço inox escovado tipo "JNF", ref. IN.43.480 ou equivalente

placa de descarga tipo "geberit mambo", ref.115751001 ou equivalente

placa de descarga tipo "geberit mambo", ref.115828001 ou equivalente

sanita suspensa tipo "sanindusa wccare,", ref. 119032004 ou equivalente

cabide em aço inox tipo "JNF", ref. IN.14.500 ou equivalente

lavatório tipo "valadares chicago", ref. 50768 ou equivalente

sanita suspensa tipo "sanindusa linha cetus", ref. 110032 ou equivalente

em corte - pedra de vidraço de ataíja creme, acabamento serrado + calço 1

secador de mãos manual em aço inox escovado  tipo "SENDA", ref. 00/008 ou equivalente

barra de apoio rebatível em aço inox escovado tipo "SENDA", ref.010005 ou equivalente
torneira de bica baixa electrónica tipo "OFA" série STILLTRONIC, ref.GE. E8007 ou equivalente

sifão de garrafa redondo para urinol tipo "SANITANA BELLAVISTA" ref. E7201 ou equivalente

base em aço inox de fixação da divisória ao solo  tipo "JNF", ref. SM.007 ou equivalente

espelho

em vista - pedra de vidraço de ataíja creme, acabamento serrado + calço 1

vista proxima - pedra de vidraço de ataíja creme, acabamento serrado + calço 1

lavatório de fixação à parede em aço inox escovado tipo "SENDA", série MINIMAL ref. 050108  ou equivalente

barra de apoio canto na horizontal em aço inox escovado tipo "SENDA", ref. 010007 ou equivalente

sifão de garrafa redondo para lavatório tipo "SANITANA BELLAVISTA"ref. E7201 ou equivalente

torneira mural temporizada de fecho automático tipo "ARU",série económica ref. E100.04 ou equivalente

 

 

 



vãos interiores (cf-corta fogo)

vãos exteriores (cf-corta fogo)

escadas

rampas

guardas

armário

balcões

elevador

pormenores

lanternim

V

VE

EL

E

R

A

B

G

P

L

simbologia

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

legenda de equipamento

legenda
betão

alvenaria

urinol com entrada de água por trás  tipo "sanindusa linha ria", ref. 108500  ou equivalente

dispensador de papel higiénico em aço inox escovado tipo "JNF", ref. IN.60.489 ou equivalente

sistema de autocolismo tipo "geberit kombifix sanita standard", ref. 110358001 ou equivalente

sistema de autocolismo para urinóis tipo "geberit kombifix ", ref. 115801001 ou equivalente

dispensador de sabonete líquido em aço inox escovado tipo "JNF", ref. IN.43.480 ou equivalente

placa de descarga tipo "geberit mambo", ref.115751001 ou equivalente

placa de descarga tipo "geberit mambo", ref.115828001 ou equivalente

sanita suspensa tipo "sanindusa wccare,", ref. 119032004 ou equivalente

cabide em aço inox tipo "JNF", ref. IN.14.500 ou equivalente

lavatório tipo "valadares chicago", ref. 50768 ou equivalente

sanita suspensa tipo "sanindusa linha cetus", ref. 110032 ou equivalente

em corte - pedra de vidraço de ataíja creme, acabamento serrado + calço 1

secador de mãos manual em aço inox escovado  tipo "SENDA", ref. 00/008 ou equivalente

barra de apoio rebatível em aço inox escovado tipo "SENDA", ref.010005 ou equivalente
torneira de bica baixa electrónica tipo "OFA" série STILLTRONIC, ref.GE. E8007 ou equivalente

sifão de garrafa redondo para urinol tipo "SANITANA BELLAVISTA" ref. E7201 ou equivalente

base em aço inox de fixação da divisória ao solo  tipo "JNF", ref. SM.007 ou equivalente

espelho

em vista - pedra de vidraço de ataíja creme, acabamento serrado + calço 1

vista proxima - pedra de vidraço de ataíja creme, acabamento serrado + calço 1

lavatório de fixação à parede em aço inox escovado tipo "SENDA", série MINIMAL ref. 050108  ou equivalente

barra de apoio canto na horizontal em aço inox escovado tipo "SENDA", ref. 010007 ou equivalente

sifão de garrafa redondo para lavatório tipo "SANITANA BELLAVISTA"ref. E7201 ou equivalente

torneira mural temporizada de fecho automático tipo "ARU",série económica ref. E100.04 ou equivalente

área significativa 01 - 3...3, 4...4, 5...5 e 6...6 CEF_PE_AS02_R00

arquitectura

disciplina

projecto geral / arquitectura

projecto de execução 1/20

óbidos

projecto de execução

cliente

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)

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V09

V03a

V03

V09

V09

V09

V09

V09

V09

V09

V03

CEF_PE_AS03_R00área significativa 02 - planta à cota 26.00

arquitectura

disciplina

projecto geral / arquitectura

projecto de execução 1/20

óbidos

projecto de execução

cliente

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)

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

vãos interiores (cf-corta fogo)

vãos exteriores (cf-corta fogo)

escadas

rampas

guardas

armário

balcões

elevador

pormenores

lanternim

V

VE

EL

E

R

A

B

G

P

L

simbologia

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

legenda de equipamento

legenda
betão

alvenaria

urinol com entrada de água por trás  tipo "sanindusa linha ria", ref. 108500  ou equivalente

dispensador de papel higiénico em aço inox escovado tipo "JNF", ref. IN.60.489 ou equivalente

sistema de autocolismo tipo "geberit kombifix sanita standard", ref. 110358001 ou equivalente

sistema de autocolismo para urinóis tipo "geberit kombifix ", ref. 115801001 ou equivalente

dispensador de sabonete líquido em aço inox escovado tipo "JNF", ref. IN.43.480 ou equivalente

placa de descarga tipo "geberit mambo", ref.115751001 ou equivalente

placa de descarga tipo "geberit mambo", ref.115828001 ou equivalente

sanita suspensa tipo "sanindusa wccare,", ref. 119032004 ou equivalente

cabide em aço inox tipo "JNF", ref. IN.14.500 ou equivalente

lavatório tipo "valadares chicago", ref. 50768 ou equivalente

sanita suspensa tipo "sanindusa linha cetus", ref. 110032 ou equivalente

em corte - pedra de vidraço de ataíja creme, acabamento serrado + calço 1

secador de mãos manual em aço inox escovado  tipo "SENDA", ref. 00/008 ou equivalente

barra de apoio rebatível em aço inox escovado tipo "SENDA", ref.010005 ou equivalente
torneira de bica baixa electrónica tipo "OFA" série STILLTRONIC, ref.GE. E8007 ou equivalente

sifão de garrafa redondo para urinol tipo "SANITANA BELLAVISTA" ref. E7201 ou equivalente

base em aço inox de fixação da divisória ao solo  tipo "JNF", ref. SM.007 ou equivalente

espelho

em vista - pedra de vidraço de ataíja creme, acabamento serrado + calço 1

vista proxima - pedra de vidraço de ataíja creme, acabamento serrado + calço 1

lavatório de fixação à parede em aço inox escovado tipo "SENDA", série MINIMAL ref. 050108  ou equivalente

barra de apoio canto na horizontal em aço inox escovado tipo "SENDA", ref. 010007 ou equivalente

sifão de garrafa redondo para lavatório tipo "SANITANA BELLAVISTA"ref. E7201 ou equivalente

torneira mural temporizada de fecho automático tipo "ARU",série económica ref. E100.04 ou equivalente

 

 

 

 

 

 

 

 



V03
V03

CEF_PE_AS04_R00área significativa 02 - cortes 1...1 e 2...2

 

 

arquitectura

disciplina

projecto geral / arquitectura

projecto de execução 1/20

óbidos

projecto de execução

cliente

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)

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

vãos interiores (cf-corta fogo)

vãos exteriores (cf-corta fogo)

escadas

rampas

guardas

armário

balcões

elevador

pormenores

lanternim

V

VE

EL

E

R

A

B

G

P

L

simbologia

1
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11
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14
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20

legenda de equipamento

legenda
betão

alvenaria

urinol com entrada de água por trás  tipo "sanindusa linha ria", ref. 108500  ou equivalente

dispensador de papel higiénico em aço inox escovado tipo "JNF", ref. IN.60.489 ou equivalente

sistema de autocolismo tipo "geberit kombifix sanita standard", ref. 110358001 ou equivalente

sistema de autocolismo para urinóis tipo "geberit kombifix ", ref. 115801001 ou equivalente

dispensador de sabonete líquido em aço inox escovado tipo "JNF", ref. IN.43.480 ou equivalente

placa de descarga tipo "geberit mambo", ref.115751001 ou equivalente

placa de descarga tipo "geberit mambo", ref.115828001 ou equivalente

sanita suspensa tipo "sanindusa wccare,", ref. 119032004 ou equivalente

cabide em aço inox tipo "JNF", ref. IN.14.500 ou equivalente

lavatório tipo "valadares chicago", ref. 50768 ou equivalente

sanita suspensa tipo "sanindusa linha cetus", ref. 110032 ou equivalente

em corte - pedra de vidraço de ataíja creme, acabamento serrado + calço 1

secador de mãos manual em aço inox escovado  tipo "SENDA", ref. 00/008 ou equivalente

barra de apoio rebatível em aço inox escovado tipo "SENDA", ref.010005 ou equivalente
torneira de bica baixa electrónica tipo "OFA" série STILLTRONIC, ref.GE. E8007 ou equivalente

sifão de garrafa redondo para urinol tipo "SANITANA BELLAVISTA" ref. E7201 ou equivalente

base em aço inox de fixação da divisória ao solo  tipo "JNF", ref. SM.007 ou equivalente

espelho

em vista - pedra de vidraço de ataíja creme, acabamento serrado + calço 1

vista proxima - pedra de vidraço de ataíja creme, acabamento serrado + calço 1

lavatório de fixação à parede em aço inox escovado tipo "SENDA", série MINIMAL ref. 050108  ou equivalente

barra de apoio canto na horizontal em aço inox escovado tipo "SENDA", ref. 010007 ou equivalente

sifão de garrafa redondo para lavatório tipo "SANITANA BELLAVISTA"ref. E7201 ou equivalente

torneira mural temporizada de fecho automático tipo "ARU",série económica ref. E100.04 ou equivalente

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V03a

CEF_PE_AS05_R00área significativa 02 - cortes 3...3, 4...4, 5...5, 6...6, 7...7 e 8...8

arquitectura

disciplina

projecto geral / arquitectura

projecto de execução 1/20

óbidos

projecto de execução

cliente

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)

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

vãos interiores (cf-corta fogo)

vãos exteriores (cf-corta fogo)

escadas

rampas

guardas

armário

balcões

elevador

pormenores

lanternim

V

VE

EL

E

R

A

B

G

P

L

simbologia

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

legenda de equipamento

legenda
betão

alvenaria

urinol com entrada de água por trás  tipo "sanindusa linha ria", ref. 108500  ou equivalente

dispensador de papel higiénico em aço inox escovado tipo "JNF", ref. IN.60.489 ou equivalente

sistema de autocolismo tipo "geberit kombifix sanita standard", ref. 110358001 ou equivalente

sistema de autocolismo para urinóis tipo "geberit kombifix ", ref. 115801001 ou equivalente

dispensador de sabonete líquido em aço inox escovado tipo "JNF", ref. IN.43.480 ou equivalente

placa de descarga tipo "geberit mambo", ref.115751001 ou equivalente

placa de descarga tipo "geberit mambo", ref.115828001 ou equivalente

sanita suspensa tipo "sanindusa wccare,", ref. 119032004 ou equivalente

cabide em aço inox tipo "JNF", ref. IN.14.500 ou equivalente

lavatório tipo "valadares chicago", ref. 50768 ou equivalente

sanita suspensa tipo "sanindusa linha cetus", ref. 110032 ou equivalente

em corte - pedra de vidraço de ataíja creme, acabamento serrado + calço 1

secador de mãos manual em aço inox escovado  tipo "SENDA", ref. 00/008 ou equivalente

barra de apoio rebatível em aço inox escovado tipo "SENDA", ref.010005 ou equivalente
torneira de bica baixa electrónica tipo "OFA" série STILLTRONIC, ref.GE. E8007 ou equivalente

sifão de garrafa redondo para urinol tipo "SANITANA BELLAVISTA" ref. E7201 ou equivalente

base em aço inox de fixação da divisória ao solo  tipo "JNF", ref. SM.007 ou equivalente

espelho

em vista - pedra de vidraço de ataíja creme, acabamento serrado + calço 1

vista proxima - pedra de vidraço de ataíja creme, acabamento serrado + calço 1

lavatório de fixação à parede em aço inox escovado tipo "SENDA", série MINIMAL ref. 050108  ou equivalente

barra de apoio canto na horizontal em aço inox escovado tipo "SENDA", ref. 010007 ou equivalente

sifão de garrafa redondo para lavatório tipo "SANITANA BELLAVISTA"ref. E7201 ou equivalente

torneira mural temporizada de fecho automático tipo "ARU",série económica ref. E100.04 ou equivalente

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V09a

V09a

V09a

V03

V03a

V09a

V03

CEF_PE_AS06_R00área significativa 03 - planta à cota 26.00

arquitectura

disciplina

projecto geral / arquitectura

projecto de execução 1/20

óbidos

projecto de execução

cliente

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)

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

vãos interiores (cf-corta fogo)

vãos exteriores (cf-corta fogo)

escadas

rampas

guardas

armário

balcões

elevador

pormenores

lanternim

V

VE

EL

E

R

A

B

G

P

L

simbologia

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

legenda de equipamento

legenda
betão

alvenaria

urinol com entrada de água por trás  tipo "sanindusa linha ria", ref. 108500  ou equivalente

dispensador de papel higiénico em aço inox escovado tipo "JNF", ref. IN.60.489 ou equivalente

sistema de autocolismo tipo "geberit kombifix sanita standard", ref. 110358001 ou equivalente

sistema de autocolismo para urinóis tipo "geberit kombifix ", ref. 115801001 ou equivalente

dispensador de sabonete líquido em aço inox escovado tipo "JNF", ref. IN.43.480 ou equivalente

placa de descarga tipo "geberit mambo", ref.115751001 ou equivalente

placa de descarga tipo "geberit mambo", ref.115828001 ou equivalente

sanita suspensa tipo "sanindusa wccare,", ref. 119032004 ou equivalente

cabide em aço inox tipo "JNF", ref. IN.14.500 ou equivalente

lavatório tipo "valadares chicago", ref. 50768 ou equivalente

sanita suspensa tipo "sanindusa linha cetus", ref. 110032 ou equivalente

em corte - pedra de vidraço de ataíja creme, acabamento serrado + calço 1

secador de mãos manual em aço inox escovado  tipo "SENDA", ref. 00/008 ou equivalente

barra de apoio rebatível em aço inox escovado tipo "SENDA", ref.010005 ou equivalente
torneira de bica baixa electrónica tipo "OFA" série STILLTRONIC, ref.GE. E8007 ou equivalente

sifão de garrafa redondo para urinol tipo "SANITANA BELLAVISTA" ref. E7201 ou equivalente

base em aço inox de fixação da divisória ao solo  tipo "JNF", ref. SM.007 ou equivalente

espelho

em vista - pedra de vidraço de ataíja creme, acabamento serrado + calço 1

vista proxima - pedra de vidraço de ataíja creme, acabamento serrado + calço 1

lavatório de fixação à parede em aço inox escovado tipo "SENDA", série MINIMAL ref. 050108  ou equivalente

barra de apoio canto na horizontal em aço inox escovado tipo "SENDA", ref. 010007 ou equivalente

sifão de garrafa redondo para lavatório tipo "SANITANA BELLAVISTA"ref. E7201 ou equivalente

torneira mural temporizada de fecho automático tipo "ARU",série económica ref. E100.04 ou equivalente
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CEF_PE_AS07_R00área significativa 03 - cortes 1...1 e 2...2

arquitectura

disciplina

projecto geral / arquitectura

projecto de execução 1/20

óbidos

projecto de execução

cliente

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)

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

vãos interiores (cf-corta fogo)

vãos exteriores (cf-corta fogo)

escadas

rampas

guardas

armário

balcões

elevador

pormenores

lanternim

V

VE

EL

E

R

A

B

G

P

L

simbologia

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

legenda de equipamento

legenda
betão

alvenaria

urinol com entrada de água por trás  tipo "sanindusa linha ria", ref. 108500  ou equivalente

dispensador de papel higiénico em aço inox escovado tipo "JNF", ref. IN.60.489 ou equivalente

sistema de autocolismo tipo "geberit kombifix sanita standard", ref. 110358001 ou equivalente

sistema de autocolismo para urinóis tipo "geberit kombifix ", ref. 115801001 ou equivalente

dispensador de sabonete líquido em aço inox escovado tipo "JNF", ref. IN.43.480 ou equivalente

placa de descarga tipo "geberit mambo", ref.115751001 ou equivalente

placa de descarga tipo "geberit mambo", ref.115828001 ou equivalente

sanita suspensa tipo "sanindusa wccare,", ref. 119032004 ou equivalente

cabide em aço inox tipo "JNF", ref. IN.14.500 ou equivalente

lavatório tipo "valadares chicago", ref. 50768 ou equivalente

sanita suspensa tipo "sanindusa linha cetus", ref. 110032 ou equivalente

em corte - pedra de vidraço de ataíja creme, acabamento serrado + calço 1

secador de mãos manual em aço inox escovado  tipo "SENDA", ref. 00/008 ou equivalente

barra de apoio rebatível em aço inox escovado tipo "SENDA", ref.010005 ou equivalente
torneira de bica baixa electrónica tipo "OFA" série STILLTRONIC, ref.GE. E8007 ou equivalente

sifão de garrafa redondo para urinol tipo "SANITANA BELLAVISTA" ref. E7201 ou equivalente

base em aço inox de fixação da divisória ao solo  tipo "JNF", ref. SM.007 ou equivalente

espelho

em vista - pedra de vidraço de ataíja creme, acabamento serrado + calço 1

vista proxima - pedra de vidraço de ataíja creme, acabamento serrado + calço 1

lavatório de fixação à parede em aço inox escovado tipo "SENDA", série MINIMAL ref. 050108  ou equivalente

barra de apoio canto na horizontal em aço inox escovado tipo "SENDA", ref. 010007 ou equivalente

sifão de garrafa redondo para lavatório tipo "SANITANA BELLAVISTA"ref. E7201 ou equivalente

torneira mural temporizada de fecho automático tipo "ARU",série económica ref. E100.04 ou equivalente

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V03a

V03

CEF_PE_AS08_R00área significativa 03 - cortes 3...3, 4...4, 5...5, 6...6 e 7...7

 

 

arquitectura

disciplina

projecto geral / arquitectura

projecto de execução 1/20

óbidos

projecto de execução

cliente

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)

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

vãos interiores (cf-corta fogo)

vãos exteriores (cf-corta fogo)

escadas

rampas

guardas

armário

balcões

elevador

pormenores

lanternim

V

VE

EL

E

R

A

B

G

P

L

simbologia

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

legenda de equipamento

legenda
betão

alvenaria

urinol com entrada de água por trás  tipo "sanindusa linha ria", ref. 108500  ou equivalente

dispensador de papel higiénico em aço inox escovado tipo "JNF", ref. IN.60.489 ou equivalente

sistema de autocolismo tipo "geberit kombifix sanita standard", ref. 110358001 ou equivalente

sistema de autocolismo para urinóis tipo "geberit kombifix ", ref. 115801001 ou equivalente

dispensador de sabonete líquido em aço inox escovado tipo "JNF", ref. IN.43.480 ou equivalente

placa de descarga tipo "geberit mambo", ref.115751001 ou equivalente

placa de descarga tipo "geberit mambo", ref.115828001 ou equivalente

sanita suspensa tipo "sanindusa wccare,", ref. 119032004 ou equivalente

cabide em aço inox tipo "JNF", ref. IN.14.500 ou equivalente

lavatório tipo "valadares chicago", ref. 50768 ou equivalente

sanita suspensa tipo "sanindusa linha cetus", ref. 110032 ou equivalente

em corte - pedra de vidraço de ataíja creme, acabamento serrado + calço 1

secador de mãos manual em aço inox escovado  tipo "SENDA", ref. 00/008 ou equivalente

barra de apoio rebatível em aço inox escovado tipo "SENDA", ref.010005 ou equivalente
torneira de bica baixa electrónica tipo "OFA" série STILLTRONIC, ref.GE. E8007 ou equivalente

sifão de garrafa redondo para urinol tipo "SANITANA BELLAVISTA" ref. E7201 ou equivalente

base em aço inox de fixação da divisória ao solo  tipo "JNF", ref. SM.007 ou equivalente

espelho

em vista - pedra de vidraço de ataíja creme, acabamento serrado + calço 1

vista proxima - pedra de vidraço de ataíja creme, acabamento serrado + calço 1

lavatório de fixação à parede em aço inox escovado tipo "SENDA", série MINIMAL ref. 050108  ou equivalente

barra de apoio canto na horizontal em aço inox escovado tipo "SENDA", ref. 010007 ou equivalente

sifão de garrafa redondo para lavatório tipo "SANITANA BELLAVISTA"ref. E7201 ou equivalente

torneira mural temporizada de fecho automático tipo "ARU",série económica ref. E100.04 ou equivalente

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



V03

V03

V03

V03

área significativa 04- balneários de pessoal- planta à cota 26.00; cortes 1...1 e 2...2 CEF_PE_AS09_R00

arquitectura

disciplina

projecto geral / arquitectura

projecto de execução 1/20

óbidos

projecto de execução

cliente

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)

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

vãos interiores (cf-corta fogo)

vãos exteriores (cf-corta fogo)

escadas

rampas

guardas

armário

balcões

elevador

pormenores

lanternim

V

VE

EL

E

R

A

B

G

P

L

simbologia

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

legenda de equipamento

legenda

betão

alvenaria

urinol com entrada de água por trás  tipo "sanindusa linha ria", ref. 108500  ou equivalente

dispensador de papel higiénico em aço inox escovado tipo "JNF", ref. IN.60.489 ou equivalente

sistema de autocolismo tipo "geberit kombifix sanita standard", ref. 110358001 ou equivalente

sistema de autocolismo para urinóis tipo "geberit kombifix ", ref. 115801001 ou equivalente

dispensador de sabonete líquido em aço inox escovado tipo "JNF", ref. IN.43.480 ou equivalente

placa de descarga tipo "geberit mambo", ref.115751001 ou equivalente

placa de descarga tipo "geberit mambo", ref.115828001 ou equivalente

sanita suspensa tipo "sanindusa wccare,", ref. 119032004 ou equivalente

cabide em aço inox tipo "JNF", ref. IN.14.500 ou equivalente

lavatório tipo "valadares chicago", ref. 50768 ou equivalente

sanita suspensa tipo "sanindusa linha cetus", ref. 110032 ou equivalente

em corte - pedra de vidraço de ataíja creme, acabamento serrado + calço 1

secador de mãos manual em aço inox escovado  tipo "SENDA", ref. 00/008 ou equivalente

barra de apoio rebatível em aço inox escovado tipo "SENDA", ref.010005 ou equivalente
torneira de bica baixa electrónica tipo "OFA" série STILLTRONIC, ref.GE. E8007 ou equivalente

sifão de garrafa redondo para urinol tipo "SANITANA BELLAVISTA" ref. E7201 ou equivalente

base em aço inox de fixação da divisória ao solo  tipo "JNF", ref. SM.007 ou equivalente

espelho

em vista - pedra de vidraço de ataíja creme, acabamento serrado + calço 1

vista proxima - pedra de vidraço de ataíja creme, acabamento serrado + calço 1

lavatório de fixação à parede em aço inox escovado tipo "SENDA", série MINIMAL ref. 050108  ou equivalente

barra de apoio canto na horizontal em aço inox escovado tipo "SENDA", ref. 010007 ou equivalente

sifão de garrafa redondo para lavatório tipo "SANITANA BELLAVISTA"ref. E7201 ou equivalente

torneira mural temporizada de fecho automático tipo "ARU",série económica ref. E100.04 ou equivalente

21

22

chuveiro tipo "OFA",série Stillo ref.HO.I 010 ou equivalente

torneira tipo "OFA", série Stillo ref. GC.T 7009A ou equivalente

 

  

 

 



área significativa 04 - balneários de pessoal - cortes 3...3, 4...4, 5...5 e 6...6 CEF_PE_AS10_R00

 

 

 

 

 

 

 

 

arquitectura

disciplina

projecto geral / arquitectura

projecto de execução 1/20

óbidos

projecto de execução

cliente

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)

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

vãos interiores (cf-corta fogo)

vãos exteriores (cf-corta fogo)

escadas

rampas

guardas

armário

balcões

elevador

pormenores

lanternim

V

VE

EL

E

R

A

B

G

P

L

simbologia

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

legenda de equipamento

legenda

betão

alvenaria

urinol com entrada de água por trás  tipo "sanindusa linha ria", ref. 108500  ou equivalente

dispensador de papel higiénico em aço inox escovado tipo "JNF", ref. IN.60.489 ou equivalente

sistema de autocolismo tipo "geberit kombifix sanita standard", ref. 110358001 ou equivalente

sistema de autocolismo para urinóis tipo "geberit kombifix ", ref. 115801001 ou equivalente

dispensador de sabonete líquido em aço inox escovado tipo "JNF", ref. IN.43.480 ou equivalente

placa de descarga tipo "geberit mambo", ref.115751001 ou equivalente

placa de descarga tipo "geberit mambo", ref.115828001 ou equivalente

sanita suspensa tipo "sanindusa wccare,", ref. 119032004 ou equivalente

cabide em aço inox tipo "JNF", ref. IN.14.500 ou equivalente

lavatório tipo "valadares chicago", ref. 50768 ou equivalente

sanita suspensa tipo "sanindusa linha cetus", ref. 110032 ou equivalente

em corte - pedra de vidraço de ataíja creme, acabamento serrado + calço 1

secador de mãos manual em aço inox escovado  tipo "SENDA", ref. 00/008 ou equivalente

barra de apoio rebatível em aço inox escovado tipo "SENDA", ref.010005 ou equivalente
torneira de bica baixa electrónica tipo "OFA" série STILLTRONIC, ref.GE. E8007 ou equivalente

sifão de garrafa redondo para urinol tipo "SANITANA BELLAVISTA" ref. E7201 ou equivalente

base em aço inox de fixação da divisória ao solo  tipo "JNF", ref. SM.007 ou equivalente

espelho

em vista - pedra de vidraço de ataíja creme, acabamento serrado + calço 1

vista proxima - pedra de vidraço de ataíja creme, acabamento serrado + calço 1

lavatório de fixação à parede em aço inox escovado tipo "SENDA", série MINIMAL ref. 050108  ou equivalente

barra de apoio canto na horizontal em aço inox escovado tipo "SENDA", ref. 010007 ou equivalente

sifão de garrafa redondo para lavatório tipo "SANITANA BELLAVISTA"ref. E7201 ou equivalente

torneira mural temporizada de fecho automático tipo "ARU",série económica ref. E100.04 ou equivalente

21

22

chuveiro tipo "OFA",série Stillo ref.HO.I 010 ou equivalente

torneira tipo "OFA", série Stillo ref. GC.T 7009A ou equivalente
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V03 V03

V03

V03

CEF_PE_AS11_R00área significativa 05 - balneários cozinha - planta à cota 26.00; cortes 1...1 e 2...2

23

24

sanita suspensa tipo "sanindusa wccare,", ref. 119032004 ou equivalente

cabide em aço inox tipo "JNF", ref. IN.14.500 ou equivalente

sifão de garrafa redondo para urinol tipo "SANITANA BELLAVISTA" ref. E7201 ou equivalente

base em aço inox de fixação da divisória ao solo  tipo "JNF", ref. SM.007 ou equivalente

barra de apoio canto na horizontal em aço inox escovado tipo "SENDA", ref. 010007 ou equivalente

sifão de garrafa redondo para lavatório tipo "SANITANA BELLAVISTA"ref. E7201 ou equivalente

cacifos em chapa de aço tipo "IDUNA",série Lockers / aluminio RAL 9006, ref. R.1210010 ou equivalente

chuveiro tipo "OFA",série Stillo ref.HO.I 010 ou equivalente

torneira tipo "OFA", série Stillo ref. GC.T 7009A ou equivalente

secador de cabelo tipo "mediclinics", ref. SC0085HT ou equivalente

legenda

betão

alvenaria

em corte - pedra de vidraço de ataíja creme, acabamento serrado + calço 1

espelho

em vista - pedra de vidraço de ataíja creme, acabamento serrado + calço 1

vista proxima - pedra de vidraço de ataíja creme, acabamento serrado + calço 1

vãos interiores (cf-corta fogo)

vãos exteriores (cf-corta fogo)

escadas

rampas

guardas

armário

balcões

elevador

pormenores

lanternim

V

VE

EL

E

R

A

B

G

P

L

simbologia

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

legenda de equipamento

urinol com entrada de água por trás  tipo "sanindusa linha ria", ref. 108500  ou equivalente

dispensador de papel higiénico em aço inox escovado tipo "JNF", ref. IN.60.489 ou equivalente

sistema de autocolismo tipo "geberit kombifix sanita standard", ref. 110358001 ou equivalente

sistema de autocolismo para urinóis tipo "geberit kombifix ", ref. 115801001 ou equivalente

dispensador de sabonete líquido em aço inox escovado tipo "JNF", ref. IN.43.480 ou equivalente

placa de descarga tipo "geberit mambo", ref.115751001 ou equivalente

placa de descarga tipo "geberit mambo", ref.115828001 ou equivalente

lavatório tipo "valadares chicago", ref. 50768 ou equivalente

sanita suspensa tipo "sanindusa linha cetus", ref. 110032 ou equivalente

secador de mãos manual em aço inox escovado  tipo "SENDA", ref. 00/008 ou equivalente

torneira de bica baixa electrónica tipo "OFA" série STILLTRONIC, ref.GE. E8007 ou equivalente

lavatório de fixação à parede em aço inox escovado tipo "SENDA", série MINIMAL ref. 050108  ou equivalente

torneira mural temporizada de fecho automático tipo "ARU",série económica ref. E100.04 ou equivalente

21

22

banco rebativel tipo "mediclinics", ref. AM0200CS ou equivalente

arquitectura

disciplina

projecto geral / arquitectura

projecto de execução 1/20

óbidos

projecto de execução

cliente

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)

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
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24

CEF_PE_AS12_R00área significativa 05 - balneários cozinha - cortes 3...3, 4...4, 5...5 e 6...6

sanita suspensa tipo "sanindusa wccare,", ref. 119032004 ou equivalente

cabide em aço inox tipo "JNF", ref. IN.14.500 ou equivalente

sifão de garrafa redondo para urinol tipo "SANITANA BELLAVISTA" ref. E7201 ou equivalente

base em aço inox de fixação da divisória ao solo  tipo "JNF", ref. SM.007 ou equivalente

barra de apoio canto na horizontal em aço inox escovado tipo "SENDA", ref. 010007 ou equivalente

sifão de garrafa redondo para lavatório tipo "SANITANA BELLAVISTA"ref. E7201 ou equivalente

cacifos em chapa de aço tipo "IDUNA",série Lockers / aluminio RAL 9006, ref. R.1210010 ou equivalente

chuveiro tipo "OFA",série Stillo ref.HO.I 010 ou equivalente

torneira tipo "OFA", série Stillo ref. GC.T 7009A ou equivalente

secador de cabelo tipo "mediclinics", ref. SC0085HT ou equivalente

legenda

betão

alvenaria

em corte - pedra de vidraço de ataíja creme, acabamento serrado + calço 1

espelho

em vista - pedra de vidraço de ataíja creme, acabamento serrado + calço 1

vista proxima - pedra de vidraço de ataíja creme, acabamento serrado + calço 1

vãos interiores (cf-corta fogo)

vãos exteriores (cf-corta fogo)

escadas

rampas

guardas

armário

balcões

elevador

pormenores

lanternim

V

VE

EL

E

R

A

B

G

P

L

simbologia

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

legenda de equipamento

urinol com entrada de água por trás  tipo "sanindusa linha ria", ref. 108500  ou equivalente

dispensador de papel higiénico em aço inox escovado tipo "JNF", ref. IN.60.489 ou equivalente

sistema de autocolismo tipo "geberit kombifix sanita standard", ref. 110358001 ou equivalente

sistema de autocolismo para urinóis tipo "geberit kombifix ", ref. 115801001 ou equivalente

dispensador de sabonete líquido em aço inox escovado tipo "JNF", ref. IN.43.480 ou equivalente

placa de descarga tipo "geberit mambo", ref.115751001 ou equivalente

placa de descarga tipo "geberit mambo", ref.115828001 ou equivalente

lavatório tipo "valadares chicago", ref. 50768 ou equivalente

sanita suspensa tipo "sanindusa linha cetus", ref. 110032 ou equivalente

secador de mãos manual em aço inox escovado  tipo "SENDA", ref. 00/008 ou equivalente

torneira de bica baixa electrónica tipo "OFA" série STILLTRONIC, ref.GE. E8007 ou equivalente

lavatório de fixação à parede em aço inox escovado tipo "SENDA", série MINIMAL ref. 050108  ou equivalente

torneira mural temporizada de fecho automático tipo "ARU",série económica ref. E100.04 ou equivalente

21

22

banco rebativel tipo "mediclinics", ref. AM0200CS ou equivalente

arquitectura

disciplina

projecto geral / arquitectura

projecto de execução 1/20

óbidos

projecto de execução

cliente

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)

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
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V03 a

V10

V03

V03

V03 a

V03 a

área significativa 06 - balneários de alunos - planta à cota 26.00 CEF_PE_AS13_R00

23

24

sanita suspensa tipo "sanindusa wccare,", ref. 119032004 ou equivalente

cabide em aço inox tipo "JNF", ref. IN.14.500 ou equivalente

sifão de garrafa redondo para urinol tipo "SANITANA BELLAVISTA" ref. E7201 ou equivalente

base em aço inox de fixação da divisória ao solo  tipo "JNF", ref. SM.007 ou equivalente

barra de apoio canto na horizontal em aço inox escovado tipo "SENDA", ref. 010007 ou equivalente

sifão de garrafa redondo para lavatório tipo "SANITANA BELLAVISTA"ref. E7201 ou equivalente

banco rebativel tipo "mediclinics", ref. AM0200CS ou equivalente

cacifo tipo "trespa", ref. .... ou equivalente

secador de cabelo tipo "mediclinics", ref. SC0085HT ou equivalente

chuveiro tipo "OFA",série Stillo ref.HO.I 010 ou equivalente

legenda

betão

alvenaria

em corte - pedra de vidraço de ataíja creme, acabamento serrado + calço 1

espelho

em vista - pedra de vidraço de ataíja creme, acabamento serrado + calço 1

vista proxima - pedra de vidraço de ataíja creme, acabamento serrado + calço 1

vãos interiores (cf-corta fogo)

vãos exteriores (cf-corta fogo)

escadas

rampas

guardas

armário

balcões

elevador

pormenores

lanternim

V

VE

EL

E

R

A

B

G

P

L

simbologia

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

legenda de equipamento

urinol com entrada de água por trás  tipo "sanindusa linha ria", ref. 108500  ou equivalente

dispensador de papel higiénico em aço inox escovado tipo "JNF", ref. IN.60.489 ou equivalente

sistema de autocolismo tipo "geberit kombifix sanita standard", ref. 110358001 ou equivalente

sistema de autocolismo para urinóis tipo "geberit kombifix ", ref. 115801001 ou equivalente

dispensador de sabonete líquido em aço inox escovado tipo "JNF", ref. IN.43.480 ou equivalente

placa de descarga tipo "geberit mambo", ref.115751001 ou equivalente

placa de descarga tipo "geberit mambo", ref.115828001 ou equivalente

lavatório tipo "valadares chicago", ref. 50768 ou equivalente

sanita suspensa tipo "sanindusa linha cetus", ref. 110032 ou equivalente

secador de mãos manual em aço inox escovado  tipo "SENDA", ref. 00/008 ou equivalente

torneira de bica baixa electrónica tipo "OFA" série STILLTRONIC, ref.GE. E8007 ou equivalente

lavatório de fixação à parede em aço inox escovado tipo "SENDA", série MINIMAL ref. 050108  ou equivalente

torneira mural temporizada de fecho automático tipo "ARU",série económica ref. E100.04 ou equivalente

21

22

barra de apoio rebatível em aço inox escovado tipo "SENDA", ref.010005 ou equivalente

arquitectura

disciplina

projecto geral / arquitectura

projecto de execução 1/20

óbidos

projecto de execução

cliente

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)

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

25 torneira tipo "OFA", série Stillo ref. GC.T 7009A ou equivalente

26 barra de apoio ángulo 90º em aço inox escovado tipo "SENDA", ref. 010013 ou equivalente

 

 



área significativa 06 - balneários de alunos -  cortes 1...1 e 2...2 CEF_PE_AS14_R00

23

24

sanita suspensa tipo "sanindusa wccare,", ref. 119032004 ou equivalente

cabide em aço inox tipo "JNF", ref. IN.14.500 ou equivalente

sifão de garrafa redondo para urinol tipo "SANITANA BELLAVISTA" ref. E7201 ou equivalente

base em aço inox de fixação da divisória ao solo  tipo "JNF", ref. SM.007 ou equivalente

barra de apoio canto na horizontal em aço inox escovado tipo "SENDA", ref. 010007 ou equivalente

sifão de garrafa redondo para lavatório tipo "SANITANA BELLAVISTA"ref. E7201 ou equivalente

banco rebativel tipo "mediclinics", ref. AM0200CS ou equivalente

cacifo tipo "trespa", ref. .... ou equivalente

secador de cabelo tipo "mediclinics", ref. SC0085HT ou equivalente

chuveiro tipo "OFA",série Stillo ref.HO.I 010 ou equivalente

legenda

betão

alvenaria

em corte - pedra de vidraço de ataíja creme, acabamento serrado + calço 1

espelho

em vista - pedra de vidraço de ataíja creme, acabamento serrado + calço 1

vista proxima - pedra de vidraço de ataíja creme, acabamento serrado + calço 1

vãos interiores (cf-corta fogo)

vãos exteriores (cf-corta fogo)

escadas

rampas

guardas

armário

balcões

elevador

pormenores

lanternim

V

VE

EL

E

R

A

B

G

P

L

simbologia

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

legenda de equipamento

urinol com entrada de água por trás  tipo "sanindusa linha ria", ref. 108500  ou equivalente

dispensador de papel higiénico em aço inox escovado tipo "JNF", ref. IN.60.489 ou equivalente

sistema de autocolismo tipo "geberit kombifix sanita standard", ref. 110358001 ou equivalente

sistema de autocolismo para urinóis tipo "geberit kombifix ", ref. 115801001 ou equivalente

dispensador de sabonete líquido em aço inox escovado tipo "JNF", ref. IN.43.480 ou equivalente

placa de descarga tipo "geberit mambo", ref.115751001 ou equivalente

placa de descarga tipo "geberit mambo", ref.115828001 ou equivalente

lavatório tipo "valadares chicago", ref. 50768 ou equivalente

sanita suspensa tipo "sanindusa linha cetus", ref. 110032 ou equivalente

secador de mãos manual em aço inox escovado  tipo "SENDA", ref. 00/008 ou equivalente

torneira de bica baixa electrónica tipo "OFA" série STILLTRONIC, ref.GE. E8007 ou equivalente

lavatório de fixação à parede em aço inox escovado tipo "SENDA", série MINIMAL ref. 050108  ou equivalente

torneira mural temporizada de fecho automático tipo "ARU",série económica ref. E100.04 ou equivalente

21

22

barra de apoio rebatível em aço inox escovado tipo "SENDA", ref.010005 ou equivalente

arquitectura

disciplina

projecto geral / arquitectura

projecto de execução 1/20

óbidos

projecto de execução

cliente

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)

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

25 torneira tipo "OFA", série Stillo ref. GC.T 7009A ou equivalente

26 barra de apoio ángulo 90º em aço inox escovado tipo "SENDA", ref. 010013 ou equivalente

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



V03 a

área significativa 06 - balneários de alunos -  cortes 3...3 e 4...4 CEF_PE_AS15_R00

23

24

sanita suspensa tipo "sanindusa wccare,", ref. 119032004 ou equivalente

cabide em aço inox tipo "JNF", ref. IN.14.500 ou equivalente

sifão de garrafa redondo para urinol tipo "SANITANA BELLAVISTA" ref. E7201 ou equivalente

base em aço inox de fixação da divisória ao solo  tipo "JNF", ref. SM.007 ou equivalente

barra de apoio canto na horizontal em aço inox escovado tipo "SENDA", ref. 010007 ou equivalente

sifão de garrafa redondo para lavatório tipo "SANITANA BELLAVISTA"ref. E7201 ou equivalente

banco rebativel tipo "mediclinics", ref. AM0200CS ou equivalente

cacifo tipo "trespa", ref. .... ou equivalente

secador de cabelo tipo "mediclinics", ref. SC0085HT ou equivalente

chuveiro tipo "OFA",série Stillo ref.HO.I 010 ou equivalente

legenda

betão

alvenaria

em corte - pedra de vidraço de ataíja creme, acabamento serrado + calço 1

espelho

em vista - pedra de vidraço de ataíja creme, acabamento serrado + calço 1

vista proxima - pedra de vidraço de ataíja creme, acabamento serrado + calço 1

vãos interiores (cf-corta fogo)

vãos exteriores (cf-corta fogo)

escadas

rampas

guardas

armário

balcões

elevador

pormenores

lanternim

V

VE

EL

E

R

A

B

G

P

L

simbologia

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

legenda de equipamento

urinol com entrada de água por trás  tipo "sanindusa linha ria", ref. 108500  ou equivalente

dispensador de papel higiénico em aço inox escovado tipo "JNF", ref. IN.60.489 ou equivalente

sistema de autocolismo tipo "geberit kombifix sanita standard", ref. 110358001 ou equivalente

sistema de autocolismo para urinóis tipo "geberit kombifix ", ref. 115801001 ou equivalente

dispensador de sabonete líquido em aço inox escovado tipo "JNF", ref. IN.43.480 ou equivalente

placa de descarga tipo "geberit mambo", ref.115751001 ou equivalente

placa de descarga tipo "geberit mambo", ref.115828001 ou equivalente

lavatório tipo "valadares chicago", ref. 50768 ou equivalente

sanita suspensa tipo "sanindusa linha cetus", ref. 110032 ou equivalente

secador de mãos manual em aço inox escovado  tipo "SENDA", ref. 00/008 ou equivalente

torneira de bica baixa electrónica tipo "OFA" série STILLTRONIC, ref.GE. E8007 ou equivalente

lavatório de fixação à parede em aço inox escovado tipo "SENDA", série MINIMAL ref. 050108  ou equivalente

torneira mural temporizada de fecho automático tipo "ARU",série económica ref. E100.04 ou equivalente

21

22

barra de apoio rebatível em aço inox escovado tipo "SENDA", ref.010005 ou equivalente

arquitectura

disciplina

projecto geral / arquitectura

projecto de execução 1/20

óbidos

projecto de execução

cliente

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)

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

25 torneira tipo "OFA", série Stillo ref. GC.T 7009A ou equivalente

26 barra de apoio ángulo 90º em aço inox escovado tipo "SENDA", ref. 010013 ou equivalente 

 

 

 

 

 

 

 

 

    



área significativa 06 - balneários de alunos -  cortes 5...5 e 6...6 CEF_PE_AS16_R00

VE18 b

VE18 b

23

24

sanita suspensa tipo "sanindusa wccare,", ref. 119032004 ou equivalente

cabide em aço inox tipo "JNF", ref. IN.14.500 ou equivalente

sifão de garrafa redondo para urinol tipo "SANITANA BELLAVISTA" ref. E7201 ou equivalente

base em aço inox de fixação da divisória ao solo  tipo "JNF", ref. SM.007 ou equivalente

barra de apoio canto na horizontal em aço inox escovado tipo "SENDA", ref. 010007 ou equivalente

sifão de garrafa redondo para lavatório tipo "SANITANA BELLAVISTA"ref. E7201 ou equivalente

banco rebativel tipo "mediclinics", ref. AM0200CS ou equivalente

cacifo tipo "trespa", ref. .... ou equivalente

secador de cabelo tipo "mediclinics", ref. SC0085HT ou equivalente

chuveiro tipo "OFA",série Stillo ref.HO.I 010 ou equivalente

legenda

betão

alvenaria

em corte - pedra de vidraço de ataíja creme, acabamento serrado + calço 1

espelho

em vista - pedra de vidraço de ataíja creme, acabamento serrado + calço 1

vista proxima - pedra de vidraço de ataíja creme, acabamento serrado + calço 1

vãos interiores (cf-corta fogo)

vãos exteriores (cf-corta fogo)

escadas

rampas

guardas

armário

balcões

elevador

pormenores

lanternim

V

VE

EL

E

R

A

B

G

P

L

simbologia

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

legenda de equipamento

urinol com entrada de água por trás  tipo "sanindusa linha ria", ref. 108500  ou equivalente

dispensador de papel higiénico em aço inox escovado tipo "JNF", ref. IN.60.489 ou equivalente

sistema de autocolismo tipo "geberit kombifix sanita standard", ref. 110358001 ou equivalente

sistema de autocolismo para urinóis tipo "geberit kombifix ", ref. 115801001 ou equivalente

dispensador de sabonete líquido em aço inox escovado tipo "JNF", ref. IN.43.480 ou equivalente

placa de descarga tipo "geberit mambo", ref.115751001 ou equivalente

placa de descarga tipo "geberit mambo", ref.115828001 ou equivalente

lavatório tipo "valadares chicago", ref. 50768 ou equivalente

sanita suspensa tipo "sanindusa linha cetus", ref. 110032 ou equivalente

secador de mãos manual em aço inox escovado  tipo "SENDA", ref. 00/008 ou equivalente

torneira de bica baixa electrónica tipo "OFA" série STILLTRONIC, ref.GE. E8007 ou equivalente

lavatório de fixação à parede em aço inox escovado tipo "SENDA", série MINIMAL ref. 050108  ou equivalente

torneira mural temporizada de fecho automático tipo "ARU",série económica ref. E100.04 ou equivalente

21

22

barra de apoio rebatível em aço inox escovado tipo "SENDA", ref.010005 ou equivalente

arquitectura

disciplina

projecto geral / arquitectura

projecto de execução 1/20

óbidos

projecto de execução

cliente

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)

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

25 torneira tipo "OFA", série Stillo ref. GC.T 7009A ou equivalente

26 barra de apoio ángulo 90º em aço inox escovado tipo "SENDA", ref. 010013 ou equivalente

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V03a

V03a

V03a

área significativa 07-balneários deficientes - planta à cota 26,00; cortes 1...1, 2...2, 3...3 e 4...4 CEF_PE_AS17_R00

23

24

sanita suspensa tipo "sanindusa wccare,", ref. 119032004 ou equivalente

cabide em aço inox tipo "JNF", ref. IN.14.500 ou equivalente

sifão de garrafa redondo para urinol tipo "SANITANA BELLAVISTA" ref. E7201 ou equivalente

base em aço inox de fixação da divisória ao solo  tipo "JNF", ref. SM.007 ou equivalente

barra de apoio canto na horizontal em aço inox escovado tipo "SENDA", ref. 010007 ou equivalente

sifão de garrafa redondo para lavatório tipo "SANITANA BELLAVISTA"ref. E7201 ou equivalente

sifão de garrafa redondo para urinol tipo "SANITANA BELLAVISTA" ref. E7201 ou equivalente

chuveiro tipo "OFA",série Stillo ref.HO.I 010 ou equivalente

torneira tipo "OFA", série Stillo ref. GC.T 7009A ou equivalente

barra de apoio ángulo 90º em aço inox escovado tipo "SENDA", ref. 010013 ou equivalente

legenda

betão

alvenaria

em corte - pedra de vidraço de ataíja creme, acabamento serrado + calço 1

espelho

em vista - pedra de vidraço de ataíja creme, acabamento serrado + calço 1

vista proxima - pedra de vidraço de ataíja creme, acabamento serrado + calço 1

vãos interiores (cf-corta fogo)

vãos exteriores (cf-corta fogo)

escadas

rampas

guardas

armário

balcões

elevador

pormenores

lanternim

V

VE

EL

E

R

A

B

G

P

L

simbologia

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

legenda de equipamento

urinol com entrada de água por trás  tipo "sanindusa linha ria", ref. 108500  ou equivalente

dispensador de papel higiénico em aço inox escovado tipo "JNF", ref. IN.60.489 ou equivalente

sistema de autocolismo tipo "geberit kombifix sanita standard", ref. 110358001 ou equivalente

sistema de autocolismo para urinóis tipo "geberit kombifix ", ref. 115801001 ou equivalente

dispensador de sabonete líquido em aço inox escovado tipo "JNF", ref. IN.43.480 ou equivalente

placa de descarga tipo "geberit mambo", ref.115751001 ou equivalente

placa de descarga tipo "geberit mambo", ref.115828001 ou equivalente

lavatório tipo "valadares chicago", ref. 50768 ou equivalente

sanita suspensa tipo "sanindusa linha cetus", ref. 110032 ou equivalente

secador de mãos manual em aço inox escovado  tipo "SENDA", ref. 00/008 ou equivalente

torneira de bica baixa electrónica tipo "OFA" série STILLTRONIC, ref.GE. E8007 ou equivalente

lavatório de fixação à parede em aço inox escovado tipo "SENDA", série MINIMAL ref. 050108  ou equivalente

torneira mural temporizada de fecho automático tipo "ARU",série económica ref. E100.04 ou equivalente

21

22

barra de apoio rebatível em aço inox escovado tipo "SENDA", ref.010005 ou equivalente

arquitectura

disciplina

projecto geral / arquitectura

projecto de execução 1/20

óbidos

projecto de execução

cliente

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)

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

25 banco rebatível tipo "MEDICLINICS", ref. AM0200CS ou equivalente
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V09a

V03

V09a

V03

área significativa 08 - balneários professores - planta à cota 26,00; cortes 1...1, 2...2 CEF_PE_AS18_R00

sanita suspensa tipo "sanindusa wccare,", ref. 119032004 ou equivalente

cabide em aço inox tipo "JNF", ref. IN.14.500 ou equivalente

sifão de garrafa redondo para urinol tipo "SANITANA BELLAVISTA" ref. E7201 ou equivalente

base em aço inox de fixação da divisória ao solo  tipo "JNF", ref. SM.007 ou equivalente

barra de apoio canto na horizontal em aço inox escovado tipo "SENDA", ref. 010007 ou equivalente

sifão de garrafa redondo para lavatório tipo "SANITANA BELLAVISTA"ref. E7201 ou equivalente

chuveiro tipo "OFA",série Stillo ref.HO.I 010 ou equivalente

torneira tipo "OFA", série Stillo ref. GC.T 7009A ou equivalente

legenda

betão

alvenaria

em corte - pedra de vidraço de ataíja creme, acabamento serrado + calço 1

espelho

em vista - pedra de vidraço de ataíja creme, acabamento serrado + calço 1

vista proxima - pedra de vidraço de ataíja creme, acabamento serrado + calço 1

vãos interiores (cf-corta fogo)

vãos exteriores (cf-corta fogo)

escadas

rampas

guardas

armário

balcões

elevador

pormenores

lanternim

V

VE

EL

E

R

A

B

G

P

L

simbologia

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

legenda de equipamento

urinol com entrada de água por trás  tipo "sanindusa linha ria", ref. 108500  ou equivalente

dispensador de papel higiénico em aço inox escovado tipo "JNF", ref. IN.60.489 ou equivalente

sistema de autocolismo tipo "geberit kombifix sanita standard", ref. 110358001 ou equivalente

sistema de autocolismo para urinóis tipo "geberit kombifix ", ref. 115801001 ou equivalente

dispensador de sabonete líquido em aço inox escovado tipo "JNF", ref. IN.43.480 ou equivalente

placa de descarga tipo "geberit mambo", ref.115751001 ou equivalente

placa de descarga tipo "geberit mambo", ref.115828001 ou equivalente

lavatório tipo "valadares chicago", ref. 50768 ou equivalente

sanita suspensa tipo "sanindusa linha cetus", ref. 110032 ou equivalente

secador de mãos manual em aço inox escovado  tipo "SENDA", ref. 00/008 ou equivalente

torneira de bica baixa electrónica tipo "OFA" série STILLTRONIC, ref.GE. E8007 ou equivalente

lavatório de fixação à parede em aço inox escovado tipo "SENDA", série MINIMAL ref. 050108  ou equivalente

torneira mural temporizada de fecho automático tipo "ARU",série económica ref. E100.04 ou equivalente

21

22

barra de apoio rebatível em aço inox escovado tipo "SENDA", ref.010005 ou equivalente

arquitectura

disciplina

projecto geral / arquitectura

projecto de execução 1/20

óbidos

projecto de execução

cliente

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)

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
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V03a

V03

V03

V09

V03

V09

V09

V09

V09

V09

V09

V09

CEF_PE_AS19_R00área significativa 09 - planta à cota 29.40

VE19VE19VE19VE19VE19VE19 VE20VE20VE20VE20VE20VE20

sanita suspensa tipo "sanindusa wccare,", ref. 119032004 ou equivalente

cabide em aço inox tipo "JNF", ref. IN.14.500 ou equivalente

sifão de garrafa redondo para urinol tipo "SANITANA BELLAVISTA" ref. E7201 ou equivalente

base em aço inox de fixação da divisória ao solo  tipo "JNF", ref. SM.007 ou equivalente

barra de apoio canto na horizontal em aço inox escovado tipo "SENDA", ref. 010007 ou equivalente

sifão de garrafa redondo para lavatório tipo "SANITANA BELLAVISTA"ref. E7201 ou equivalente

chuveiro tipo "OFA",série Stillo ref.HO.I 010 ou equivalente

torneira tipo "OFA", série Stillo ref. GC.T 7009A ou equivalente

legenda

betão

alvenaria

em corte - pedra de vidraço de ataíja creme, acabamento serrado + calço 1

espelho

em vista - pedra de vidraço de ataíja creme, acabamento serrado + calço 1

vista proxima - pedra de vidraço de ataíja creme, acabamento serrado + calço 1

vãos interiores (cf-corta fogo)

vãos exteriores (cf-corta fogo)

escadas

rampas

guardas

armário

balcões

elevador

pormenores

lanternim

V

VE

EL

E

R

A

B

G

P

L

simbologia

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

legenda de equipamento

urinol com entrada de água por trás  tipo "sanindusa linha ria", ref. 108500  ou equivalente

dispensador de papel higiénico em aço inox escovado tipo "JNF", ref. IN.60.489 ou equivalente

sistema de autocolismo tipo "geberit kombifix sanita standard", ref. 110358001 ou equivalente

sistema de autocolismo para urinóis tipo "geberit kombifix ", ref. 115801001 ou equivalente

dispensador de sabonete líquido em aço inox escovado tipo "JNF", ref. IN.43.480 ou equivalente

placa de descarga tipo "geberit mambo", ref.115751001 ou equivalente

placa de descarga tipo "geberit mambo", ref.115828001 ou equivalente

lavatório tipo "valadares chicago", ref. 50768 ou equivalente

sanita suspensa tipo "sanindusa linha cetus", ref. 110032 ou equivalente

secador de mãos manual em aço inox escovado  tipo "SENDA", ref. 00/008 ou equivalente

torneira de bica baixa electrónica tipo "OFA" série STILLTRONIC, ref.GE. E8007 ou equivalente

lavatório de fixação à parede em aço inox escovado tipo "SENDA", série MINIMAL ref. 050108  ou equivalente

torneira mural temporizada de fecho automático tipo "ARU",série económica ref. E100.04 ou equivalente

21

22

barra de apoio rebatível em aço inox escovado tipo "SENDA", ref.010005 ou equivalente

arquitectura

disciplina

projecto geral / arquitectura

projecto de execução 1/20

óbidos

projecto de execução

cliente

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)

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_AS20_R00área significativa 09 - cortes 1...1 e 2...2

V03 V03

sanita suspensa tipo "sanindusa wccare,", ref. 119032004 ou equivalente

cabide em aço inox tipo "JNF", ref. IN.14.500 ou equivalente

sifão de garrafa redondo para urinol tipo "SANITANA BELLAVISTA" ref. E7201 ou equivalente

base em aço inox de fixação da divisória ao solo  tipo "JNF", ref. SM.007 ou equivalente

barra de apoio canto na horizontal em aço inox escovado tipo "SENDA", ref. 010007 ou equivalente

sifão de garrafa redondo para lavatório tipo "SANITANA BELLAVISTA"ref. E7201 ou equivalente

chuveiro tipo "OFA",série Stillo ref.HO.I 010 ou equivalente

torneira tipo "OFA", série Stillo ref. GC.T 7009A ou equivalente

legenda

betão

alvenaria

em corte - pedra de vidraço de ataíja creme, acabamento serrado + calço 1

espelho

em vista - pedra de vidraço de ataíja creme, acabamento serrado + calço 1

vista proxima - pedra de vidraço de ataíja creme, acabamento serrado + calço 1

vãos interiores (cf-corta fogo)

vãos exteriores (cf-corta fogo)

escadas

rampas

guardas

armário

balcões

elevador

pormenores

lanternim

V

VE

EL

E

R

A

B

G

P

L

simbologia

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

legenda de equipamento

urinol com entrada de água por trás  tipo "sanindusa linha ria", ref. 108500  ou equivalente

dispensador de papel higiénico em aço inox escovado tipo "JNF", ref. IN.60.489 ou equivalente

sistema de autocolismo tipo "geberit kombifix sanita standard", ref. 110358001 ou equivalente

sistema de autocolismo para urinóis tipo "geberit kombifix ", ref. 115801001 ou equivalente

dispensador de sabonete líquido em aço inox escovado tipo "JNF", ref. IN.43.480 ou equivalente

placa de descarga tipo "geberit mambo", ref.115751001 ou equivalente

placa de descarga tipo "geberit mambo", ref.115828001 ou equivalente

lavatório tipo "valadares chicago", ref. 50768 ou equivalente

sanita suspensa tipo "sanindusa linha cetus", ref. 110032 ou equivalente

secador de mãos manual em aço inox escovado  tipo "SENDA", ref. 00/008 ou equivalente

torneira de bica baixa electrónica tipo "OFA" série STILLTRONIC, ref.GE. E8007 ou equivalente

lavatório de fixação à parede em aço inox escovado tipo "SENDA", série MINIMAL ref. 050108  ou equivalente

torneira mural temporizada de fecho automático tipo "ARU",série económica ref. E100.04 ou equivalente

21

22

barra de apoio rebatível em aço inox escovado tipo "SENDA", ref.010005 ou equivalente

arquitectura

disciplina

projecto geral / arquitectura

projecto de execução 1/20

óbidos

projecto de execução

cliente

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)

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_AS21_R00área significativa 09 - cortes 3...3 e 4...4

V03

sanita suspensa tipo "sanindusa wccare,", ref. 119032004 ou equivalente

cabide em aço inox tipo "JNF", ref. IN.14.500 ou equivalente

sifão de garrafa redondo para urinol tipo "SANITANA BELLAVISTA" ref. E7201 ou equivalente

base em aço inox de fixação da divisória ao solo  tipo "JNF", ref. SM.007 ou equivalente

barra de apoio canto na horizontal em aço inox escovado tipo "SENDA", ref. 010007 ou equivalente

sifão de garrafa redondo para lavatório tipo "SANITANA BELLAVISTA"ref. E7201 ou equivalente

chuveiro tipo "OFA",série Stillo ref.HO.I 010 ou equivalente

torneira tipo "OFA", série Stillo ref. GC.T 7009A ou equivalente

legenda

betão

alvenaria

em corte - pedra de vidraço de ataíja creme, acabamento serrado + calço 1

espelho

em vista - pedra de vidraço de ataíja creme, acabamento serrado + calço 1

vista proxima - pedra de vidraço de ataíja creme, acabamento serrado + calço 1

vãos interiores (cf-corta fogo)

vãos exteriores (cf-corta fogo)

escadas

rampas

guardas

armário

balcões

elevador

pormenores

lanternim

V

VE

EL

E

R

A

B

G

P

L

simbologia

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

legenda de equipamento

urinol com entrada de água por trás  tipo "sanindusa linha ria", ref. 108500  ou equivalente

dispensador de papel higiénico em aço inox escovado tipo "JNF", ref. IN.60.489 ou equivalente

sistema de autocolismo tipo "geberit kombifix sanita standard", ref. 110358001 ou equivalente

sistema de autocolismo para urinóis tipo "geberit kombifix ", ref. 115801001 ou equivalente

dispensador de sabonete líquido em aço inox escovado tipo "JNF", ref. IN.43.480 ou equivalente

placa de descarga tipo "geberit mambo", ref.115751001 ou equivalente

placa de descarga tipo "geberit mambo", ref.115828001 ou equivalente

lavatório tipo "valadares chicago", ref. 50768 ou equivalente

sanita suspensa tipo "sanindusa linha cetus", ref. 110032 ou equivalente

secador de mãos manual em aço inox escovado  tipo "SENDA", ref. 00/008 ou equivalente

torneira de bica baixa electrónica tipo "OFA" série STILLTRONIC, ref.GE. E8007 ou equivalente

lavatório de fixação à parede em aço inox escovado tipo "SENDA", série MINIMAL ref. 050108  ou equivalente

torneira mural temporizada de fecho automático tipo "ARU",série económica ref. E100.04 ou equivalente

21

22

barra de apoio rebatível em aço inox escovado tipo "SENDA", ref.010005 ou equivalente

arquitectura

disciplina

projecto geral / arquitectura

projecto de execução 1/20

óbidos

projecto de execução

cliente

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)

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_AS22_R00área significativa 09 - cortes 5...5, 6...6, 7...7 e 8...8

V03a

sanita suspensa tipo "sanindusa wccare,", ref. 119032004 ou equivalente

cabide em aço inox tipo "JNF", ref. IN.14.500 ou equivalente

sifão de garrafa redondo para urinol tipo "SANITANA BELLAVISTA" ref. E7201 ou equivalente

base em aço inox de fixação da divisória ao solo  tipo "JNF", ref. SM.007 ou equivalente

barra de apoio canto na horizontal em aço inox escovado tipo "SENDA", ref. 010007 ou equivalente

sifão de garrafa redondo para lavatório tipo "SANITANA BELLAVISTA"ref. E7201 ou equivalente

chuveiro tipo "OFA",série Stillo ref.HO.I 010 ou equivalente

torneira tipo "OFA", série Stillo ref. GC.T 7009A ou equivalente

legenda

betão

alvenaria

em corte - pedra de vidraço de ataíja creme, acabamento serrado + calço 1

espelho

em vista - pedra de vidraço de ataíja creme, acabamento serrado + calço 1

vista proxima - pedra de vidraço de ataíja creme, acabamento serrado + calço 1

vãos interiores (cf-corta fogo)

vãos exteriores (cf-corta fogo)

escadas

rampas

guardas

armário

balcões

elevador

pormenores

lanternim

V

VE

EL

E

R

A

B

G

P

L

simbologia

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

legenda de equipamento

urinol com entrada de água por trás  tipo "sanindusa linha ria", ref. 108500  ou equivalente

dispensador de papel higiénico em aço inox escovado tipo "JNF", ref. IN.60.489 ou equivalente

sistema de autocolismo tipo "geberit kombifix sanita standard", ref. 110358001 ou equivalente

sistema de autocolismo para urinóis tipo "geberit kombifix ", ref. 115801001 ou equivalente

dispensador de sabonete líquido em aço inox escovado tipo "JNF", ref. IN.43.480 ou equivalente

placa de descarga tipo "geberit mambo", ref.115751001 ou equivalente

placa de descarga tipo "geberit mambo", ref.115828001 ou equivalente

lavatório tipo "valadares chicago", ref. 50768 ou equivalente

sanita suspensa tipo "sanindusa linha cetus", ref. 110032 ou equivalente

secador de mãos manual em aço inox escovado  tipo "SENDA", ref. 00/008 ou equivalente

torneira de bica baixa electrónica tipo "OFA" série STILLTRONIC, ref.GE. E8007 ou equivalente

lavatório de fixação à parede em aço inox escovado tipo "SENDA", série MINIMAL ref. 050108  ou equivalente

torneira mural temporizada de fecho automático tipo "ARU",série económica ref. E100.04 ou equivalente

21

22

barra de apoio rebatível em aço inox escovado tipo "SENDA", ref.010005 ou equivalente

arquitectura

disciplina

projecto geral / arquitectura

projecto de execução 1/20

óbidos

projecto de execução

cliente

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)

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_AS23_R00área significativa 10 - sala de aula tipo - planta à cota 26.00

A03
V05

V01

V01

VE09

VE20a

legenda

betão

alvenaria

em corte - pedra de vidraço de ataíja creme, acabamento serrado + calço 1

espelho

em vista - pedra de vidraço de ataíja creme, acabamento serrado + calço 1

vista proxima - pedra de vidraço de ataíja creme, acabamento serrado + calço 1

vãos interiores (cf-corta fogo)

vãos exteriores (cf-corta fogo)

escadas

rampas

guardas

armário

balcões

elevador

pormenores

lanternim

V

VE

EL

E

R

A

B

G

P

L

simbologia

1

2

3

4

legenda de equipamento

sifão para lavatório tipo geberit ou equivalente

puxador de armário em aço inox tipo "JNF", ref. IN.22.100 ou equivalente

torneira de bica alta tipo "OFA", série STILLO ref. GC.T 7014 ou equivalente

cuba em aço inox de instalação inferior com 40 x 40 cm tipo "RODI" INSET-IN, modelo PIA BAHIA, código 1777404100,  ou equivalente

arquitectura

disciplina

projecto geral / arquitectura

projecto de execução 1/20

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



área significativa 10 - sala de aula tipo - cortes 1...1 e 2...2 CEA_PE_AS24_R00

 

legenda

betão

alvenaria

em corte - pedra de vidraço de ataíja creme, acabamento serrado + calço 1

espelho

em vista - pedra de vidraço de ataíja creme, acabamento serrado + calço 1

vista proxima - pedra de vidraço de ataíja creme, acabamento serrado + calço 1

vãos interiores (cf-corta fogo)

vãos exteriores (cf-corta fogo)

escadas

rampas

guardas

armário

balcões

elevador

pormenores

lanternim

V

VE

EL

E

R

A

B

G

P

L

simbologia

1

2

3

4

legenda de equipamento

sifão para lavatório tipo geberit ou equivalente
e

puxador de armário em aço inox tipo "JNF", ref. IN.22.100 ou equivalente

torneira de bica alta tipo "OFA", série STILLO ref. GC.T 7014 ou equivalente

cuba em aço inox de instalação inferior com 40 x 40 cm tipo "RODI" INSET-IN, modelo PIA BAHIA, código 1777404100,  ou equivalente

arquitectura

disciplina

projecto geral / arquitectura

projecto de execução 1/20

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

 

 

 

 

 

 



área significativa 10 - sala de aula tipo - cortes 3...3 e 4...4

VE20a

V01

CEA_PE_AS25_R00

VE05

 

legenda

betão

alvenaria

em corte - pedra de vidraço de ataíja creme, acabamento serrado + calço 1

espelho

em vista - pedra de vidraço de ataíja creme, acabamento serrado + calço 1

vista proxima - pedra de vidraço de ataíja creme, acabamento serrado + calço 1

vãos interiores (cf-corta fogo)

vãos exteriores (cf-corta fogo)

escadas

rampas

guardas

armário

balcões

elevador

pormenores

lanternim

V

VE

EL

E

R

A

B

G

P

L

simbologia

1

2

3

4

legenda de equipamento

sifão para lavatório tipo geberit ou equivalente
e

puxador de armário em aço inox tipo "JNF", ref. IN.22.100 ou equivalente

torneira de bica alta tipo "OFA", série STILLO ref. GC.T 7014 ou equivalente

cuba em aço inox de instalação inferior com 40 x 40 cm tipo "RODI" INSET-IN, modelo PIA BAHIA, código 1777404100,  ou equivalente

arquitectura

disciplina

projecto geral / arquitectura

projecto de execução 1/20

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
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área significativa 10 - sala de aula tipo - corte 5...5 e 6...6

VE20a

VE05

CEA_PE_AS26_R00

 

 

legenda

betão

alvenaria

em corte - pedra de vidraço de ataíja creme, acabamento serrado + calço 1

espelho

em vista - pedra de vidraço de ataíja creme, acabamento serrado + calço 1

vista proxima - pedra de vidraço de ataíja creme, acabamento serrado + calço 1

vãos interiores (cf-corta fogo)

vãos exteriores (cf-corta fogo)

escadas

rampas

guardas

armário

balcões

elevador

pormenores

lanternim

V

VE

EL

E

R

A

B

G

P

L

simbologia

1

2

3

4

legenda de equipamento

sifão para lavatório tipo geberit ou equivalente
e

puxador de armário em aço inox tipo "JNF", ref. IN.22.100 ou equivalente

torneira de bica alta tipo "OFA", série STILLO ref. GC.T 7014 ou equivalente

cuba em aço inox de instalação inferior com 40 x 40 cm tipo "RODI" INSET-IN, modelo PIA BAHIA, código 1777404100,  ou equivalente

arquitectura

disciplina

projecto geral / arquitectura

projecto de execução 1/20

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

 

 



armário  A01 secretaria  -  planta à cota 26.00 CEF_PE_A01_R00

咩

ficha tecnica

nº unidades

acabamento

fechadura

ferragens

puxador

isolamento

fixação

diversos

mola

1

ilhargas / estrutura
 divisórias / prateleiras

portas

51 dobradiças de copo tipo "Carvalho e Batista", ou equivalente

parafusos e buchas tipo "Hilti"

15 puxadores de armário tipo JNF, ref. IN.22.100, ou equivalente

- estrutura em pinho, revestida a MDF de 20 mm esp. na face exterior e em
MDf 5 mm esp. no interior doarmário para pintar
- divisórias interiores e prateleiras em MDF 15 mm esp. para pintar

portas em MDf 20 mm esp. para pintar

pintura a tinta de esmalte mate, cor branco

15 fechaduras para móveis e canhão tipo "CES" ref. 4146, ou equivalente

arquitectura

disciplina

projecto geral / arquitectura

projecto de execução 1/10

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



ficha tecnica

nº unidades

acabamento

fechadura

ferragens

puxador

isolamento

fixação

diversos

mola

1

ilhargas / estrutura
 divisórias / prateleiras

portas

51 dobradiças de copo tipo "Carvalho e Batista", ou equivalente

parafusos e buchas tipo "Hilti"

15 puxadores de armário tipo JNF, ref. IN.22.100, ou equivalente

- estrutura em pinho, revestida a MDF de 20 mm esp. na face exterior e em
MDf 5 mm esp. no interior doarmário para pintar
- divisórias interiores e prateleiras em MDF 15 mm esp. para pintar

portas em MDf 20 mm esp. para pintar

pintura a tinta de esmalte mate, cor branco

15 fechaduras para móveis e canhão tipo "CES" ref. 4146, ou equivalente

armário  A01 secretaria  -  corte 1...1 e 2...2 CEF_PE_A02_R00

arquitectura

disciplina

projecto geral / arquitectura

projecto de execução 1/10

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



3

parafusos e buchas tipo "Hilti"

35 dobradiças de copo tipo "Carvalho e Batista", ou equivalente

3 puxadores de armário tipo JNF, ref. IN.22.100, ou equivalente

3 fechaduras para móveis e canhão tipo "CES" ref. 4146, ou equivalente

2 x 2 fechos de unha nas folhas passivas para montagem saliente tipo
"Carvalho e Batista", ou equivalente

- estrutura em pinho, revestida a MDF de 20 mm esp. na face exterior e em
MDf 5 mm esp. no interior do armário para pintar
- divisórias interiores e prateleiras em MDF 15 mm esp. para pintar

portas em MDf 20 mm esp. para pintar

輟 

pintura a tinta de esmalte mate, cor branco

CEF_PE_A03_R00armário A02 - circulação corpos das salas de aula - planta à cota 26.00, alçado, cortes 1...1 e 2...2

ficha tecnica

nº unidades

acabamento

fechadura

ferragens

puxador

isolamento

fixação

diversos

mola

ilhargas / estrutura
 divisórias / prateleiras

portas

arquitectura

disciplina

projecto geral / arquitectura

projecto de execução 1/10

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



V05

armário  A03 sala de aula tipo - planta à cota 26.00 e alçado CEF_PE_A04_R00

1

2

12

parafusos e buchas tipo "Hilti"

portas em MDf 20 mm esp. para pintar

67 dobradiças de copo tipo "Carvalho e Batista", ou equivalente

20 puxadores de armário tipo JNF, ref. IN.22.100, ou equivalente

- bancada em pedra de vidraço de ataíja azul com 50 mm esp., acabamento serrado + calço 1
- forra em pedra de vidraço de ataíja azul com 15 mm de esp., acabamento serrado + calço 1
para protecção da alvenaria

- estrutura em pinho, revestida a MDf 5 mm esp. no interior do armário p/ pintar
- divisórias interiores em MDF 15 mm esp. para pintar
- prateleira em MDF de 15 mm esp. para pintar

pintura a tinta de esmalte mate, cor branco

legenda de equipamento

torneira de bica alta tipo "OFA", série STILLO ref. GC.T 7014 ou equivalente

cuba em aço unox de instalação inferior com 40 x 40 cm tipo "RODI" INSET-IN, modelo PIA BAHIA, código 1777404100,  ou equivalente

ficha tecnica

nº unidades

acabamento

fechadura

ferragens

puxador

isolamento

fixação

diversos

mola

ilhargas / estrutura
 divisórias / prateleiras

portas

arquitectura

disciplina

projecto geral / arquitectura

projecto de execução 1/10

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



1

2

12

parafusos e buchas tipo "Hilti"

portas em MDf 20 mm esp. para pintar

67 dobradiças de copo tipo "Carvalho e Batista", ou equivalente

20 puxadores de armário tipo JNF, ref. IN.22.100, ou equivalente

- bancada em pedra de vidraço de ataíja azul com 50 mm esp., acabamento serrado + calço 1
- forra em pedra de vidraço de ataíja azul com 15 mm de esp., acabamento serrado + calço 1
para protecção da alvenaria

- estrutura em pinho, revestida a MDf 5 mm esp. no interior do armário p/ pintar
- divisórias interiores em MDF 15 mm esp. para pintar
- prateleira em MDF de 15 mm esp. para pintar

pintura a tinta de esmalte mate, cor branco

legenda de equipamento

torneira de bica alta tipo "OFA", série STILLO ref. GC.T 7014 ou equivalente

cuba em aço unox de instalação inferior com 40 x 40 cm tipo "RODI" INSET-IN, modelo PIA BAHIA, código 1777404100,  ou equivalente

armário A03 sala de aula tipo - cortes 1...1, 2...2 e 3...3 CEF_PE_A05_R00

ficha tecnica

nº unidades

acabamento

fechadura

ferragens

puxador

isolamento

fixação

diversos

mola

ilhargas / estrutura
 divisórias / prateleiras

portas

arquitectura

disciplina

projecto geral / arquitectura

projecto de execução 1/10

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



balcão  B01 secretaria - planta à cota 0,50 m CEF_PE_B01_R00

咩

arquitectura

disciplina

projecto geral / arquitectura

projecto de execução 1/10

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



balcão  B01 secretaria - planta à cota 1,50 m CEF_PE_B02_R00

咩

arquitectura

disciplina

projecto geral / arquitectura

projecto de execução 1/10

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



CEF_PE_B03_R00balcão  B01 secretaria - corte 1...1, corte 2...2 e corte 3...3

arquitectura

disciplina

projecto geral / arquitectura

projecto de execução 1/10

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CEF_PE_B04_R00balcão  B01 secretaria - corte 4...4, corte 5...5, corte 6...6 e corte 7...7

 

 

 

 

arquitectura

disciplina

projecto geral / arquitectura

projecto de execução 1/10

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



balcão B02 reprografia - planta à cota 1,5 m e corte 1...1 CEF_PE_B05_R00

arquitectura

disciplina

projecto geral / arquitectura

projecto de execução 1/10

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



balcão B02 reprografia - cortes 2...2 e 3...3 CEF_PE_B06_R00

  

arquitectura

disciplina

projecto geral / arquitectura

projecto de execução 1/10

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

 

 



CEF_PE_B07_R00balcão B03 Centro de recursos - planta à cota 0,5m, planta à cota 1,5m

arquitectura

disciplina

projecto geral / arquitectura

projecto de execução 1/10

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
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CEF_PE_B08_R00balcão B03 Centro de recursos - alçado frontal, alçado posterior e alçado lateral, corte 1...1

arquitectura

disciplina

projecto geral / arquitectura

projecto de execução 1/10

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)
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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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