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1. Introdução 

O projeto designado de Torre de Água, tem o seu enquadramento na recuperação de um 

antigo Reservatório de Água situado na Av. Santa Maria, na cidade de Agualva-Cacém, 

Sintra e as suas definições foram superiormente definidas, tendo em conta o estado de 

degradação atual e o seu potencial de transformação para um observatório sobre a 

cidade.  

O orçamento/financiamento disponível para a execução desta empreitada será 

enquadrado pela Junta de Freguesia de Agualva e Mira Sintra. 

O presente documento, designado de memória descritiva, deverá ser lido em conjunto com 

as restantes peças desenhas e escritas de todos os projetos de especialidade com as 

devidas descrições das soluções consideradas para a elaboração do projeto de execução.  

 

2. Antecedentes 

A intervenção proposta para o Edifício, tem como 

antecedentes o uso como reservatório de água 

para armazenamento e posterior distribuição pela 

população. Mais tarde, após o seu desuso, o 

edifício sofreu o início da sua demolição, não tendo 

a mesma sido finalizada, ficando até aos dias de 

hoje no estado em que se apresenta. O mesmo 

encontra-se num estado de abandono e 

vandalização porém, não são observadas fragilidades estruturais que possam afetar a nova 

utilização.  

A estrutura edificada, que remete aos anos 50, tem 

como limites a Av. Santa Maria e a Rua 

Combatentes da Grande Guerra, localizado numa 

área com potencial para a sua reconversão em 

Miradouro por se situar a uma cota mais elevada 

do território da freguesia de Agualva e Mira Sintra.  

O Reservatório de Água foi construído sobre 

maciços rochosos sendo visível as suas 

características no local, possuindo um muro de suporte e contenção das terras na sua base.  
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O edifício, de forma cilíndrica, tem aproximadamente 14,30m de altura e 4,60m de diâmetro 

e o depósito de água situa-se no topo do edifício. O depósito é de betão armado com um 

anel interior central que permite o acesso ao 

mesmo para efeitos de manutenção. A sua 

cobertura já foi totalmente demolida e uma parte 

do bordo da parede existente também, existindo 

apenas as armaduras. 

Em termos estruturais, as paredes exteriores do 

reservatório de betão armado têm 

aproximadamente 15cm de espessura e as paredes 

interiores, do tubo central aproximadamente 12cm de espessura. A laje de fundo existente 

(piso 2) aparenta ser maciça e de aproximadamente 21cm, não sendo observadas 

fendillhações. 

A laje do piso 1, piso intermédio, é de betão 

armado com aproximadamente 15cm de 

espessura, aparentemente maciça, com 

revestimento superior e inferior de reboco com 

espessura aproximada de 2cm (sondagem 

realizada no local). As paredes entre o piso 1 

e 2, aparentam ser de tijolo cerâmico furado, 

contendo dois vãos pequenos tipo janelas, 

uma a norte e outra a sul, e as paredes entre o piso 0 e 1 aparentam ser tijolo cerâmico 

maciço, com pequenos vãos circulares á volta do reservatório, aparentemente para 

circulação de ar. 

Do lado exterior da parede entre o piso 0 e 1, é possível observar um 

revestimento com uma forra de cantaria de calcário com efeito 

bujardado ao longo de aproximadamente 2,15m de altura, sendo os 

restantes paramentos rebocados com argamassa de cal aérea e 

areia.  

Os acessos atuais entre pisos são através de escadas verticais, 

inseguras ao seu uso pela degradação existente e nada 

aconselháveis a visitantes, tendo servido apenas como escadas de 

serviço para técnicos.  
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No seu interior é visível os tubos de queda de 

água bem como as bombas de drenagem 

visíveis no piso rés do chão. 

No espaço exterior próximo do edifício, existe 

um muro de betão com vedação metálica 

de pouca permeabilidade visual. O muro de 

contenção de terras, situado na base do 

edifício, é de face com a Av. Santa Maria, e 

necessita de reforço estrutural a ser efetuado em obra posterior. Na área exterior da 

vedação existe relva, algumas plantas e árvores no espaço, mas com um acesso ao 

Reservatório pouco seguro, sem um caminho definido. 

A área delimitada referente à proposta, é um espaço que possui a presença de zonas 

edificadas de habitação essencialmente de vivendas, existindo na proximidade uma escola 

básica e secundária bem como o Centro Lúdico das Lopas. Mais a Norte, existe uma área 

de vegetação/mato e o acesso à área territorial de Mira Sintra.  

O terreno possui várias cotas sendo a cota da rua 186 e a cota de entrada no reservatório 

de 190, com uma diferença aproximada de 4 metros. O topo do edifício encontra-se 

aproximadamente a uma altitude de 204,30m permitindo ter uma visão sob todo o território. 
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3. Proposta 

O projeto aqui apresentado pretende recuperar a história de uma estrutura edificada 

existente no território de Agualva, recuperando-a através da sua transformação e novo uso, 

a utilização como observatório astronómico para usufruto pela população, dando resposta 

à necessidade de requalificação deste edificado que até então não 

previa um uso possível. 

Para a realização do presente projeto, foram utilizados diversos 

elementos de base nomeadamente o levantamento arquitetónico 

(documentos técnicos na secção das peças desenhadas) através 

de diversas visitas ao local por forma a obter as medições, 

observações e fotografias necessárias à boa execução da presente 

proposta. Igualmente, em colaboração com o engenheiro de 

estruturas, recorreu-se a fotografias aéreas com recurso a drone e 

sondagens a vários paramentos para conferir a constituição das 

alvenarias e lajes.   

Tendo em conta a especificidade das intervenções previstas, o 

projeto foi organizado de acordo com os trabalhos a executar por 

piso e zonas exteriores: 

 

3.1 Rés do Chão 

No piso Rés do chão, inicialmente pretendia-se manter as estruturas 

antigas existentes da rede da água, pelo seu interesse histórico, 

porém por necessidade de reforço estrutural pela colocação de 

enchimento com betão ciclópico optou-se pela sua remoção e 

colocação do que for possível em modo de exposição no próprio 

espaço. Nas restantes valas, pretende-se consolidar o espaço para 

uso como arrumação, sendo por isso instaladas tampas metálicas de 

simples abertura.  

Para o acesso entre o piso 0 e o piso 1 propõe-se a demolição da 

escada vertical existente e a sua substituição por escadas em 

caracol de estrutura metálica. Para a instalação destas escadas, 

será necessário a demolição do pavimento existente para permitir a 

betonagem da laje de betão armado, sendo também, colocada 
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uma caixa de visita para as águas pluviais. Ainda, por motivos de reforço estrutural, será 

construída uma capa de betão armado solidária à face interior da parede com 2,45m de 

altura (ver projeto de estruturas). 

Tanto para a laje inferior (chão), laje superior (teto) e paredes prevê-se a limpeza mecânica, 

nivelamento de superfície com argamassa de cimento e aplicação de tinta plástica de cor 

branca. 

 
 
 

3.2 Piso 1 

No 1º Piso, pretende-se criar um espaço mais amplo, para possíveis exposições alusivas ao 

reservatório e/ou com temáticas diversas, como também, o aproveitamento do anel 

superior existente para a colocação de uma peça artística suspensa.  

Pela existência dos pequenos vãos a norte e a sul edifício, os vãos a norte irão servir 

essencialmente para iluminação natural, já os a sul, para além do uso de iluminação 

permitirão a contemplação da envolvente a uma cota aproximada de 197m. Para estas 

janelas pretende-se retirar a caixilharia de madeira existente e a colocação de uma nova 

mantendo a sua linha original. 

Entre o Piso 1 e o Piso 2, atualmente o acesso vertical é efetuado por escadas técnicas de 

acesso vertical, também elas bastante degradadas e sem apoio na base pelo que, e por 

forma a que o observatório possa ser visitável, propõe-se a sua demolição e substituição por 

escadas em caracol de estrutura metálica. Para a mesma será necessário o reforço da laje 

através da colocação de um perfil de aço (ver projeto de estruturas). Para a execução 

destas escadas, será necessário o corte da laje existente.  

Tanto para a laje inferior (chão), laje superior (teto) e paredes prevê-se a limpeza mecânica, 

nivelamento de superfície com argamassa de cimento e aplicação de tinta plástica de cor 

branca. 

 

3.3 Piso 2 

No 2º piso, prevê-se a construção de uma nova laje de betão 

armado, criando assim o Piso 2 e Piso 3.  

No Piso 2, poderá existir uma pequena área de exposição, 

mas, como o seu acesso não é totalmente livre e 

desimpedido pela existência das paredes interiores do círculo  
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existente, que, diminui a área livre de circulação, esta área 

serve essencialmente como descanso, uma separação entre 

uma área mais expositiva, interior nos pisos 0 e 1, para a 

passagem para uma área observativa exterior, piso 3. 

O acesso para o Piso 3, é efetuado por uma escada em betão 

armado, a construir, solidária às paredes interiores do círculo 

central.   

Tanto para a laje inferior (chão), laje superior (teto) e todas as paredes prevê-se a limpeza 

mecânica, nivelamento de superfície com argamassa de cimento e aplicação de tinta 

plástica de cor branca. 

 

3.4 Piso 3 

No piso superior onde se encontra o observatório e o 

posterior acesso ao telescópio (Piso4), pretende-se, 

para além da limpeza mecânica, nivelamento de 

superfícies e aplicação de tinta na laje e paredes, 

prevê-se a consolidação das ruinas existentes no 

alçado tardoz (sul) através do corte das estruturas 

metálicas e a construção/regularização da parede até 

ao Piso3. A restante área irá ser mantida como ruina não só pela sua pré existência como 

também para contemplação da paisagem para adultos e crianças. Aqui, será colocado 

um corrimão metálico e guarda corpo de vidro laminado de segurança bem como a 

colocação dos antigos cachorros no local devido, antes da parcial demolição (ver projeto 

de estruturas). Ainda, para proteção do vão existente da escada será colocada uma 

guarda corpo de vidro. 

 

3.5 Piso 4 

O Piso 4 é criado por forma a possibilitar uma visão 

desimpedida a 360º de todo o território. Para o mesmo, é 

criado uma pequena laje de betão armado no 

seguimento do vão de escadas existente. O mesmo 

permite que ao nível do piso 3 a circulação em redor de  
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todo o espaço tenha entre 0,60 e 0,80m. Já na área 

cilíndrica, área do tubo central, propõe-se a colocação 

de um vidro antiderrapante não só para iluminação do 

piso 2 como também para perceção da estrutura 

existente e memória do acesso técnico antigo por está 

área estreita.  

Na face virada para o vão de escadas existentes, será 

colocada uma guarda de vidro. Já na restante área, não será colocada guarda corpo uma 

vez que o desnível entre o piso 3 e o piso4 é somente de 0,39m, servindo como banco para 

quem sinta necessidade, podendo assim o espaço ser utilizado 

de diversas formas e em diversos níveis de contemplação.  

Na laje entre o vidro e o betão, será instalado o telescópio para 

contemplação do território, atingindo uma maior visão sobre o 

mesmo.  

 

3.6 Calhas Técnicas: 

No que concerne às calhas técnicas, pretende-se aproveitar a existência dos furos existentes 

entre as diversas lajes (piso 0, 1 e 2), retirando os tubos metálicos existentes, onde passaria 

antigamente a água, substituindo-os por tubos de aço inoxidável. O tubo situado a Este 

servirá para escoamento de águas pluviais uma vez que os pisos 3 e 2 podem recolher água 

superficial com necessidade de escoamento. Do Piso 3, totalmente exterior e descoberto, a 

água das chuvas poderá passar através do vão de escadas para o Piso 2, sendo a laje do 

mesmo inclinada para o furo existente de escoamento de água.  

Já o tubo a Oeste, servirá para a colocação de iluminação, através da instalação de 

pequenos focos de luz alternados bem como do próprio interruptor e tomada.  

Apesar dos tubos existentes somente irem até ao início da laje do Piso 2, pretende-se dar 

continuidade aos mesmos até à Laje do Piso 3 uma vez que a única luz que o Piso 2 recebe 

é através do vão de escadas de acesso ao Piso 3, sendo por isso mais escuro.   

Como o tubo de água não tem necessidade de continuar verticalmente, aqui será 

efetuada a separação entre o tubo de água e um novo, para instalação de iluminação, 

passada entre o tubo criado para esse fim e este novo, existindo por isso neste piso duas 

calhas de iluminação ao invés de uma como nos restantes pisos.  
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3.7 Exteriores: 

Na zona exterior próxima ao edifício, pretende-se demolir o muro de betão e vedação 

metálica existente, substituindo-o por uma vedação guarda corpo metálica permeável e 

segura, que irá ser colocada ao nível do muro de contenção.  

O acesso ao edifício passará a ser efetuado pela lateral da entrada principal, não só pela 

existência de um “caminho” existente como também porque o acesso atual mais direto 

contém uma grande diferença de cotas e por isso menos seguro. Ao mesmo tempo, permite 

aos visitantes a descoberta sob o espaço. 

O pequeno caminho existente, não tem continuidade até ao edifício, pelo que se pretende 

não só dar continuidade ao mesmo com também criar novos acessos, mais seguros e bem 

definidos. 

Junto a estes caminhos, pretende-se consolidar e complementar o jardim existente, não só 

pela colocação de nova vegetação como de algum equipamento urbano 

nomeadamente bancos.  

Pretende-se ainda que seja efetuado um mural através da pintura artística do edifício e/ou 

do muro de contenção existente. 

Junto ao muro de contenção, a sul, existe uma pequena casa de manutenção/técnica 

que, não tendo utilidade visível para o novo uso a implementar, propõe-se a sua demolição. 

 

3.8 Outras informações: 

Para estre projeto, pretendeu-se maioritariamente a conservação do edifício, reforçando-o 

em locais necessários ao novo uso e como tal, os materiais usados são essencialmente de 

betão e metal, conservando a sua linha original mais industrial/técnica. 

Infelizmente para estre projeto não é possível considerar o Decreto Lei 163/2006 de 8 de 

agosto pelas características atuais do edifício e seu acesso, pela necessidade de um menor 

impacto possível de intervenção à estrutura existente.  
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4. Projetos de Especialidade 

Considerando a dificuldade interna na execução dos diferentes projetos de especialidades, 

foi adjudicada externamente a execução dos Projetos de estabilidade/estruturas, 

eletricidade e segurança contra incêndios. 

 

4.1. Projeto estruturas 

O projeto de estruturas é parte integrante deste projeto de execução, sendo objeto de 

indicação separada, correspondendo ao estudo de todos os elementos que detenham 

implicações estruturais diretas na empreitada em preparação.  De ressalvar que em obra 

posterior é aconselhável a estabilização do muro de suporte de terras existente na base do 

edifício. 

 

4.2 Projeto de rede de drenagem águas pluviais 

O projeto da rede de águas pluviais corresponde a uma simples intervenção de 

escoamento de possíveis águas drenadas para o interior do edifício que necessitem de ser 

escoadas para o seu exterior. Uma vez que serão somente águas de chuvas, prevê-se a sua 

descarga para o jardim existente, permeável.  

Esta opção resultou da pendente natural existente no edifício e terreno. 

 

4.3 Projeto de Eletricidade 

Atualmente não existe iluminação no edifício, sendo a mesma natural apenas em áreas 

com vãos maiores e por força do tubo central existente no topo do edifício. O que se 

pretende será uma simples ligação à rede de eletricidade, e colocação de uma calha 

técnica para iluminação dos diversos pisos, através de um tubo de aço inox polido e 

adaptado.  

 

4.4 Projeto Segurança contra incêndios 

O projeto de segurança compreende cumprimento das regras de segurança contra os 

riscos de incêndio. Na sequência deste projeto prevê-se a colocação de uma porta corta-
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fogo no acesso ao edifício, a colocação de extintores em cada piso e a colocação de luzes 

de presença entre outros indicados pela especialidade.  

 

5. Diversos 

Para a execução do presente projeto, foram efetuadas diversas visitas ao local por forma a 

se efetuar medições do existente bem como para verificação das necessidades estruturais 

face às alterações previstas na proposta de arquitetura, verificados em conjunto com o Eng. 

de estruturas. 

Este projeto foi realizado sem o necessário levantamento topográfico, apesar das medições 

de campo realizadas, o que pode levar à necessidade de pequenos ajustes durante a 

execução da obra, bem como à confirmação imperativa das dimensões altimétricas 

indicadas. 

Neste trabalho fundem-se as competências de arquitetura, estruturas, rede de drenagem 

águas pluviais, eletricidade e segurança contra incêndios, sendo este trabalho o resultado 

conjunto e consensual entre os diversos responsáveis por cada especialidade. 
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Índice de Peças Desenhadas – Projeto de Arquitetura 

 

Situação Existente  

A. Peças Levantamento Situação Existente 

A1 Planta Geral        Escala 1.200   

A2 Planta Rés do Chão DD´      Escala 1.50  

A3 Planta Rés do Chão EE´     Escala 1.50  

A4 Planta Piso 1 FF´      Escala 1.50  

A5 Planta Piso 2 GG´      Escala 1.50   

A6 Planta de Cobertura HH´     Escala 1.50  

A7 Alçado Frontal       Escala 1.50  

A8 Alçado Tardoz       Escala  1.50 

A9 Corte AA´       Escala 1.50  

A10 Corte BB´       Escala 1.50  

A11 Corte CC´       Escala 1.50  

 

Proposta 

B. Peças da Proposta de Arquitetura 

B1 Planta Geral        Escala 1.200  

B2 Planta Piso -1 /Corte AA’     Escala 1.50  

B3 Planta Piso 0 / Corte BB’     Escala 1.50  

B4 Planta Piso 1 / Corte CC’     Escala 1.50  

B5 Planta Piso 2 / Corte DD’     Escala 1.50  

B6 Planta Piso 3 / Corte EE’     Escala 1.50  

B7 Planta de Cobertura Piso 4 / Corte FF’    Escala 1.50  

B8 Pormenor da Planta Piso 2 / Corte DD’   Escala 1.10  

B9 Pormenor da Planta Piso 3 / Corte EE’   Escala 1.10   
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B10 Pormenor da Planta de Cobertura Piso 4 / Corte FF’  Escala 1.10   

B11 Alçado Frontal      Escala 1.50   

B12 Alçado Tardoz      Escala 1.50   

B13 Corte GG’       Escala 1.50   

B14 Corte HH’       Escala 1.50   

B15 Corte II’       Escala 1.50   

B16 Pormenor P1- 1.1      Escala 1.10   

B17 Pormenor P1- 1.2       Escala 1.10   

B18 Pormenor P2       Escala 1.10   

B19 Pormenor P3       Escala 1.10/1.2  

B20 Pormenor P4        Escala 1.10   

 

Especialidades 

C. Projeto de Estruturas 

D. Projeto de rede de drenagem de águas pluviais 

E. Projeto de Eletricidade 

F. Projeto Segurança contra incêndios  

 


