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Ata  

Concurso público de Empreitada de Conservação e Restauro dos Módulos de Taipa 

Almóada do Castelo de Paderne – Fase 2 

 

 

 ---- Aos trinta dias do mês de novembro do ano dois mil e vinte e um, pelas 10 horas, na 

sala A4.22 da Direção Regional de Cultura do Algarve, reuniram, para efeitos do disposto no 

ponto 8.3 do Programa do Procedimento do «Concurso Público de Empreitada de 

Conservação e Restauro dos Módulos de Taipa Almóada do Castelo de Paderne – Fase 2», 

o júri, designado por despacho da Exma. Senhora Diretora Regional de Cultura do Algarve, 

de 17-11-2021, que recaiu sobre a informação n.º 210918, de 15-11-2021, constituído pelos 

seguintes elementos: presidente, Rui Parreira, primeiro vogal efetivo, Luísa Leonor e 

segundo vogal efetivo, Pedro Gago.--------------------------------------------------------------------------- 

 ---- A reunião foi iniciada com a identificação do concurso e a referência ao anúncio de 

abertura n.º 14450/2021, publicado no Diário da República n.º 224, II Série, de 18 de 

novembro de 2021. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---- Seguidamente e considerando que no âmbito do presente procedimento foi apresentado 

através da plataforma eletrónica disponível em https://www.saphetygov.pt., pedido de 

esclarecimentos ao júri do procedimento, dentro do primeiro terço do prazo fixado para a 

apresentação das propostas, nos termos do ponto 8.1 do Programa do Procedimento, 

deliberou o júri por unanimidade pronunciar-se sobre o pedido, nos seguintes termos: --------- 

 ---- Questão 1 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------«Existência de Relatório Prévio de acordo com o Decreto-Lei nº 140/2009, de 15 de 

junho. O Mapa de Quantidades refere no Art.º 11.1. o Relatório Final, mas não se encontrou 

referência ao Relatório Prévio, nem o mesmo conta das peças do procedimento. Solicita-se 

a sua disponibilização.»------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ O Decreto-Lei n.º 140/2009, de 15 de junho vem estabelecer o regime jurídico dos 

estudos, projetos, relatórios, obras ou intervenções sobre bens classificados, como tal, 

entende-se por “relatório prévio” os projetos de intervenção em bens imóveis ou móveis 

classificados, que de entre outros elementos essenciais contenham o diagnóstico e 

mapeamento de patologias, bem como, as propostas de tratamentos. Neste sentido, o 

Projeto de Execução composto por Memória Descritiva e Justificativa, Condições Técnicas e 

Plantas foi aprovado favoravelmente como Relatório Prévio, por despacho do Subdiretor da 

Direção Geral do Património Cultural (DGPC), em 23 de abril de 2014, conforme se junta em 

Anexo.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ---- Questão 2 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------«O Programa do Procedimento refere no ponto 5.1. que o Projeto de Execução é 

composto pela Memória Descritiva, Condições Técnicas e Plantas. Não se encontram as 

Peças Desenhadas que permitem localizar com precisão cada um dos troços de muralha a 

intervencionar. Pede-se a sua disponibilização.»----------------------------------------------------------- 
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------ As plantas encontram-se no Caderno de Encargos, Cláusulas Técnicas, Projeto de 

Execução, III.Plantas. Na planta 1 (Planta geral do castelo. Áreas de actuação) encontra-se 

a planta com a localização dos alçados, sendo que as restantes peças gráficas fazem o 

explícito mapeamento de patologias, coadjuvadas com levantamento fotogramétrico e 

mapeamento das propostas de tratamento.------------------------------------------------------------------ 

 ---- Questão 3 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------«Uma vez que o Projeto data de Dezembro de 2010, segundo a data que consta da 

Memória Descritiva e Justificativa, não é possível aferir o atual estado de conservação a 

partir dos registos fotográficos que integram a mesma. Consideramos que só após visita ao 

local, a agendar no 2º terço do prazo, será possível conhecer o real estado de conservação 

do monumento e com isso identificar erros ou omissões. Com base no exposto, solicita-se:-- 

-------a. Prorrogação do prazo de apresentação de erros e omissões; ------------------------------- 

-------b. Prorrogação do prazo de entrega das propostas.» ---------------------------------------------- 

------ Na revisão feita pelo projetista, em 2021, este considerou que as alterações não são 

significativas, não se justificando alterações ao projeto nem, consequentemente, ao mapa 

de trabalhos e quantidades. Todavia, esclarecemos que poderão ser efetuadas visitas no 

exterior em qualquer momento, estando as visitas ao interior condicionadas ao prévio 

agendamento com o Serviço de Arqueologia do Município de Albufeira, para o seguinte 

contacto: telefone 289599639 ou 289246959; correio eletrónico: luis.paulo@cm-albufeira.pt, 

nos termos referidos nos pontos 6.1., 6.2 e 6.3 do Programa do Procedimento.------------------- 

Reforçamos que nos termos do ponto 6.4 do Programa do Procedimento, o interessado 

pode verificar as características do local e realizar os reconhecimentos que entender 

indispensáveis à elaboração da proposta. Neste sentido, o júri considera improcedente a 

solicitação de prorrogação do prazo de apresentação de erros e omissões, bem como, da 

entrega das propostas.---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---- Questão 4 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------«Solicita-se visita ao local de acordo com o ponto 6 do Programa do Procedimento, a 

ser agendada no 2º terço do prazo de apresentação das propostas.»--------------------------------  

------ O Castelo de Paderne poderá ser visitado no dia 3 de dezembro, das 14h às 15h30m e 

no dia 7 de dezembro das 10h30m às 11h30m, mediante reserva prévia solicitando a visita 

ao Serviço de Arqueologia do Município de Albufeira, para o seguinte contacto: telefone 

289599639 ou 289246959; correio eletrónico: luis.paulo@cm-albufeira.pt .-------------------------  

 ---- Questão 5 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------«Solicita-se ainda resposta aos restantes esclarecimentos no MQT em anexo.»-----------

--------Relativamente aos restantes pedidos de esclarecimentos quanto ao mapa de 

quantidades: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ a) Ponto 1.3:---------------------------------------------------------------------------------------------------  

------ Refere-se à quantidade de m2 que têm de ser acessíveis por andaime, durante o tempo 

de execução da obra. Sendo: 6 meses (30 dias) pelo total de m2 (1030) a intervencionar. ---- 

------b) Ponto 2.1: --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------Prevalece o mapa de quantidades, ou seja, 2,60m de altura. ------------------------------------ 
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-------c) Ponto 3.1: -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------Conforme referido na designação dos trabalhos, trata-se de acompanhamento 

arqueológico. Ver também condicionantes no Anexo. ---------------------------------------------------- 

-------d) Ponto 3.2: -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------Pretende-se o valor global do acompanhamento arqueológico de todos os movimentos 

e remoções de terras a executar durante a obra. Ver também Anexo, ponto 6 da informação. 

------- e) Ponto 5.1: -------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------A coluna C deste ponto refere-se a m2.---------------------------------------------------------------- 

------- f) Ponto 5.3: --------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- E11 – Intradorso do vão da porta, refere-se à totalidade dos m2 pelos 2 alçados.------- 

-------- A coluna C deste ponto refere-se a m2. -------------------------------------------------------------- 

-------g) Ponto 6.1: -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Refere-se a 2 áreas distintas de alvenaria descontínuas nos alçados E1, E10 e Topo 

E11. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- Para o alçado O2, prevalece o mapa de quantidades, ou seja, 2,60m de altura.---------  

-------h) Ponto 6.2: -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------Confirma-se que a unidade de medida são m3, devendo ser considerado apenas os 

valores totais. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------i) Ponto 6.5: --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------Independentemente, de no caso referido, a largura ser superior aos 20cm definidos 

para a reparação superficial, preconiza-se o tratamento exposto na designação dos 

trabalhos. Prevalece em m2, o valor final. -------------------------------------------------------------------- 

-------j) Ponto 9.3: --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------A coluna C deste ponto refere-se a m2. ---------------------------------------------------------------- 

-------k) Ponto 9.4: -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------A coluna C deste ponto refere-se a m2. ---------------------------------------------------------------- 

 ---- Para constar e em cumprimento se lavrou a presente ata, que depois de lida em voz 

alta, foi por todos assinada. ------------------------------------------------------------------------------------- 

  

O júri do procedimento, 

 

Presidente, 

 
Rui Parreira 

1.º vogal efetivo, 

 
Luísa Leonor 

2.º vogal efetivo, 

 
Pedro Gago 
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ANEXO 
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