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LOCALIZAÇÃO DO EMPREENDIME NTO
O

empree ndimento

localiza-se

em

Carnaxide ,

no

Casal

das

Amore iras , lote s 1 e 2, Quinta de A lfragide ,
Alvará de lo teame nto nº 09/02 e processo camarário nº 9234PL/ 98.

COMPOSIÇÃO
O lote 1 é formado por c inco blocos “A”,”B”,”C”,”D ” e “E”, com
63 fo gos e o lote 2 por um único bloco, com 11 fogos , no total
de 74 unidades habitac io nais.
O lote 1 é co nstruído pe la Edipril S.A . e o lote 2 pe la Carul S .A

FUNCIONAMENTO
Os edifíc ios func ionarão de fo rma inde pende nte , mas com a
parte da c ave (es tac ionamento) em comum. A entrada é inic iada
por rampa, no lo te 1 corpo “E” e atenderá os do is pisos , em
cave , dos do is lo te s.
O

estac ionamento

terá

uma

contagem

única

de

água

e

elec tric idade.

ENVOLVENTE EXTERIOR
O espaço

ve rde

privativo

do s

lo tes

é

atribuído

às

divers as

fracções s ituadas nos pisos térreo s. De mo do a preservar a
privac idade desse s espaços ve rdes , opto u-se pe la implantaç ão
do compartimento destinado a albe rgar os co nte ntores para os
RSU na perife ria de cada um dos “co rpos” dos edifícios .
A separação da propriedade entre fracções e entre estas e o
espaço público, des ignadamente a níve l dos jardins do piso 0
(cobertura

do

e stac ionamento) ,

será

afectada

da

seguinte

forma:
1- No caso dos muros de limitadores com espaço público, a
separação se rá fe ita através de muros em alve naria rebocada,
na cor branc a, co m a altura de 1,05m, re lativamente à cota do
inte rio r do lote ( cota do ac abado do jardim) , complementados

por se bes vivas, definidas no âmbito do projecto de arranjos
exteriores , as quais deve rão ser mantidas , respe itando a altura
mínima de 1,5m relativame nte à co ta do inte rio r do lo te (co ta
do ac abado do jardim) .
2- No c aso de se paração e ntre frac ções e des tas co m o es paço
condominial, no interio r dos lotes , o s espaço s de jardim de cada
fracção do piso 0 serão de limitado s com mure te de alvenaria
rebocado e pintado na cor branca, com 0,30m enc imado com
rede metálica plas tificada, na cor verde , co m 1,2m de altura.
Esta separaç ão tem carác ter de separação ime diata, até ao
desenvo lvime nto
sebes

vivas,

das

separações

definidas

no

definitivas ,

âmbito

do

cons tituídas

projec to

de

po r

arranjos

exteriores , as quais deve rão ser mantidas , respe itando a altura
mínima de 1,5m.
3- A níve l dos pisos de estac io namento , a sua func ionalidade
fundamenta-se numa re laç ão de servidão mútua, entre os lo tes,
dado que a ligaç ão à via pública é efectuada po r uma rampa
acess íve l atravé s da cobe rtura do piso -1 de es tac ionamento do
lo te 2, e a circulação inte rna de ambos os pisos se faz através
de rampa s ituada no lo te 1.

CASAS DO LIXO
As casas do lixo são equipamento co lectivo do condomínio de
cada “co rpo” dos lotes, func io nando empare lhadas duas a duas e
assume m-se como entrada pe donal de cada “corpo ”, agrupando ,
na sua edificação , uma pala de marcação da entrada e a bateria
de caixas de correio de cada “co rpo ”.
A sua forma e ac abame ntos e xte rio res são de finidos em projec to
de

arquitectura,

sendo

continuidades

ao

material

de

revestime nto exte rior do piso 0.
Salvo

o

que

fo i

descrito

nos

parágrafos

ante riores,

e

po r

inic iativa dos Serviços Munic ipais, poderá se r alterada a reco lha
do lixo, para uma infra-es trutura exterior aos edifíc io s.

CORES E MATER IAIS:

As cores e materiais preco nizados para aplicaç ão, de acordo com
os respectivos pro jectos de arquitec tura, nos e difíc ios a edificar
neste lote amento , são as constantes da seguinte lista:
Rebocos pintados nas co res e te xturas:
Cor branca so bre reboco te xturado , tipo roscone;
Cor

“1858

champanhe”

do

catálogo

Cin

F achadas ,

com

equivalênc ia NCS S0510-Y sobre reboco are ado fino;
Cor Cinza (NCS 6502-M), so bre rebo co te xturado, tipo roscone .

MATERIAIS AC ABADOS:
Forra em granito – c inza Antas;
Forra em cerâmica tipo Ke ratec;
Cantarias em pe dra calcária amac iada tipo Mo leanos de Fátima;
Cantarias em granito , tipo c inza A ntas,
Pavimentos exteriores em ce râmico
SERRALHAR IAS DIVER SAS:
Caixilharias em alumínio ano dizado à cor natural, tipo Prestige
BTF;
Estendais em chapa metálic a na co r c inza ou perfis de alumínio
à cor natural;
Guardas e m aço inox esco vado co m painé is com vidro laminado;

ACABAMENTOS INTERIORES (TIPO):

COZINHAS
Revestimento

de

pare des

em

ce râmica,

co r

branca,

marca

“Salo ni”;
Pavimento em cerâmic a cor c inza, marca “S alo ni”;
Vãos de cantaria e m c alc ário e ou granito, conforme o caso;
Cozinhas da marc a “Esquadria”, co m mó ve is e portas acabadas
com lac agem cor branc a e po rtas acabadas na cor wenguê;
Tampos em pe dra artific ial “S ils tone ” à cor c inza;
As

cozinhas

mic roondas,

são

equipadas

com

campânula e xaustora,

placa

de

frigo rifico

fogão,

fo rno,

combinado

co m

área

de

máquina

conge lação
de

lavar

(combinado),
e

secar

máquina

roupa

da

de

marca

lavar

loiç a,

“Aris ton”

e

esquentado r da marca “V ulc ano”;
Estendal de ro upa;
As ins talações téc nicas são ins taladas no tecto e pro tegidas co m
tecto falso e m ge sso cartonado. Ne ste tecto se rá inc orporada a
iluminaç ão;
As to rne iras serão da marc a “Zuquetti”;
As jane las serão em alumínio com vidros duplo s e com estores
térmicos , de lâminas, em alumínio;
Pintura do tec to a tinta plás tic a, cor branca;
As portas e guarnições serão lisas c om re vestimento a fo lha de
carvalho e puxado res em aço inox, tendo incorpo rado um vidro
fosco.
CASAS DE BANH O
Revestimento de pare des e pavime ntos em cerâmica da marca
“Salo ni”;
Os s anitários serão da marc a “S angrá”, mode lo “Europa” e co r
branca;
Nos casos onde não fôr poss íve l instalar bidé se rá incorpo rada
uma alimentação de água fria para que se possa utilizar a sanita
para esse fim;
Em to das as fracç ões será ins talada, pe lo menos , uma banhe ira.
As restantes instalações sanitárias s erão e quipadas co m base de
duche marc a “Hidrobo x”, com os respectivos resguardos em
vidro .
Será instalada uma bancada com tampo em co mpacto de pedra,
seme lhante à cor da pare de, se ndo a fre nte dessa bancada com
portas

de

corre r

com

ac abamento

em

fo lha

de

made ira de

carvalho, ou, eventualmente , co m po rtas em vidro fosc o;
As to rne iras serão italianas , da marc a “Zuquetti”;
Serão aplic ados tampos de sanita e de bidé .
As ins talações téc nicas são no tecto e protegidas co m tecto falso
em ges so c artonado. Nes te tecto será incorporada a iluminação;

Serão instalados espe lhos e mbutidos na parede das casas de
banho
Pintura do tec to a tinta plás tic a, cor branca;
As portas e guarnições serão lisas c om re vestimento a fo lha de
carvalho e puxado res e m aço inox;
LAVABO SOCIAL
Revestimento de pare des e pavime nto em cerâmic a da marca
“Salo ni”;
Os s anitários serão da marc a “S angrá”, mode lo “Europa” e co r
branca;
As to rne iras serão italianas , da marc a “Zuquetti”;

QUARTOS
Nos

quartos

se rão

inco rpo rado s

roupe iros

co nstituídos

por

módulos de gavetas, prate le iras e po rta cabides;
Revestimento em pavime nto flutuante de 14mm de espessura e
com lâmina de desgaste em carvalho com espes sura de 2,5 a
3mm, so bre manta de co rtiça co m 2mm de es pe ssura ( três
lame las);
Será ins talada uma unidade de ar co ndic ionado;
As portas e guarnições serão lisas c om re vestimento a fo lha de
carvalho e puxado res e m aço inox;
Pintura do tecto a tinta plástica, cor branc a e paredes à cor
branco nuvem;
Jane las em alumínio com vidro s duplos , esto res térmicos , de
lâminas, co m co mando e léc trico;
Alime ntação de te lefone e Tv cabo.

SALA
Revestimento em pavime nto flutuante de 14mm de espessura e
com lâmina de desgaste em carvalho com espes sura de 2,5 a
3mm, sobre manta de cortiç a co m 2mm de espes sura ( uma
lame la);
Será ins talada uma unidade de ar co ndic ionado;

A porta e guarniç ões serão lisas c om re vestime nto a fo lha de
carvalho e puxado res em aço inox, tendo incorpo rado um vidro
fosco;
Pintura do tecto a tinta plástica, cor branc a e paredes à cor
branco nuvem;
Jane las em alumínio com vidros duplos , esto res co m comando
eléc trico;
Alime ntação de te lefone e TV c abo .
HALL / ENTRADA
Revestimento em pavime nto flutuante de 14mm de espessura e
com lâmina de de sgaste , e m c arvalho e com espess ura de 2,5 a
3mm, sobre manta de cortiç a co m 2mm de espes sura ( uma
lame la);
As ins talações téc nicas são no tecto e protegidas co m tecto falso
em ges so c artonado. Nes te tecto será incorporada a iluminação;
As portas e guarnições serão lisas c om re vestimento a fo lha de
carvalho e puxado res e m aço inox;
Pintura do tecto a tinta plástica, cor branc a e paredes à cor
branco nuvem;
Alime ntação de te lefone e Tv cabo,
A porta de entrada de segurança da marc a “D ie rre”;
Será ins talado quadro de alime ntaç ão de energia e léctrica com
os res pectivos disjunto res e quadro e , tubage m para futura
instalação

de

“Domótic a”,

que

poderá

garantir:

intrusão ,

contro lo de ar condic ionado, e comando de es tores .

UNIDADE S DE CONTAGEM
No piso/entrada do edifíc io será criado armário para instalação
dos contadores de água, e lectric idade e gás .
INSTALAÇÕE S COLECTIVAS
Serão instalados do is e levado res por cada “corpo” do lote , da
marc a “Eno r”, com cas a de máquinas junto à co bertura;

No

Piso

-1

e

hidropressor

por

que

cada
irá

“co rpo ”

garantir

será

a

instalado

press ão

um

nece ss ária

grupo
nos

apartamentos;
No piso - 2 do “co rpo” “D ” e “E” está instalada uma c âmara de
hidrocarbone tos , que por sua ve z esgotará num re servatório ,
onde está instalado um grupo de bombage m que e ncaminhará
este esgoto para a rede pluvial. Este equipame nto atende o
estac io namento do s do is lotes .
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