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MEMÓRIA DESCRITIVA E JUSTIFICATIVA
1 - CONSIDERAÇÕES GERAIS

A presente memória descritiva e justificativa, refere-se à proposta para o Orçamento
Participativo do Sabugal 2017, no qual se pretende reabilitar o antigo edifício da “leitaria” de
Vale de Espinho e converte-lo em Museu de Arte e Cultura, situado em Vale de Espinho,
concelho do Sabugal.
2 - DESCRIÇÃO DO PROJECTO
Proposta para a edificação:
Com a atual proposta pretende-se proceder à reabilitação do edifício da antiga "leitaria" de Vale
de Espinho para criação de um Museu.
A propriedade onde será implantada a construção, confina a Norte e poente com arruamento,
a nascente com outros proprietários e a sul com o edifício sede da junta de freguesia de Vale de
Espinho.
O atual edifício tinha como função a recolha de leite nesta aldeia. Estando em mau estado de
conservação e já sem o uso a que se destinava.
Pretende-se com esta proposta a sua requalificação, de forma a ter condições para albergar
o museu.
O nome proposto é Museu de Arte e Cultura de Vale de Espinho (Museu ACVE)
Existe nesta aldeia um artesão que dedica o seu tempo a recolha, recuperação de antiguidades e
outros objetos que contam a história dos nossos antepassados. Não tendo a Freguesia um local
onde colocar a sua exposição e outras que possam surgir, venho propor a criação de mais
um ponto de interesse e de visita no concelho do Sabugal, onde os turistas podem aprender a
nossa cultura, e as gentes das nossas terras possam relembrar com carinho as nossas tradições.
A intervenção visa a substituição da cobertura, alterações a nível dos vãos envidraçados,
construção de paredes para criação de um espaço destinado a arrumos reaproveitando a estrutura
já existente. Proponho a reconstrução de um edifício que possa chamar á atenção a quem por ali
passa.

MEMÓRIA DESCRITIVA E JUSTIFICATIVA – MUSEU DE ARTE E CULTURA DE VALE DE ESPINHO

Apresenta-se em anexo o projeto de arquitetura proposto para a intervenção. As paredes e
cobertura formaram um único elemento, a iluminação natural da zona de museu será através da
montra de entrada e janelas colocadas na cobertura. O portão e janelas existentes serão
reaproveitadas para a zona dos arrumos.
Os pavimentos serão em resinas epóxi criando um pavimento único. As paredes interiores serão
regularizadas e as novas em placas de pladur.
Prevê-se a criação de uma instalação sanitária, a qual pode ser utilizada por pessoas com
mobilidade condicionada, e um arrumo.
A zona destinada a museu, conta com zona de exposição de quadros, zona de exposição de
objetos fechada com vidro para não serem acessíveis aos visitantes e zonas de exposição aberta.
Indicação da natureza e condições do terreno
A zona de implantação possui inclinações na ordem dos 3%, pelo que será efetuada a
compactação do terreno para regularização da zona de implantação.
Adequação às infra-estruturas e redes existentes
O edifico já conta com as infra-estrutras de abastecimento de água, tratamento de águas residuais
domésticas e eletricidade.
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