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Proposta às Opções Participadas 2017 

Câmara Municipal de Sesimbra 

“Reabilitar é preciso… mãos à obra!” 

Projecto de Reabilitação do Salão Nobre do 
Externato Santa Joana 

 

1. O Externato Santa Joana 

No início do século XX, a Vila de Sesimbra tinha como principal actividade económica a pesca. Esta era 

feita em precárias condições, o que provocava a morte de muitos pescadores na sua faina. As famílias 

eram muito numerosas, as mulheres dedicavam-se à casa e aos filhos, vindo apenas do pai o sustento de 

toda a família. Com a morte deste elemento, a família não tinha condições de sobrevivência. 

Naturalmente os órfãos eram, na Vila, em número considerável em especial raparigas, que por tradição 

não eram direccionadas para o mundo do trabalho, não tinham ocupação e apenas esperavam casar para 

formar família.  

Esta realidade conduziu a que se iniciasse um movimento de solidariedade. José Joaquim da Luz 

Rumina, pertencente a uma das poucas famílias abastadas da terra e “prestigiado armador Sesimbrense” 

consciente deste grave problema cedeu, dentro da sua quinta (Quinta Vila Amália), um edifício com o fim 

de proteger as crianças órfãs.  

Nesse edifício foi fundada, a 22 de Novembro de 1923, a “Escola de Beneficência, Protecção e 

Assistência a Órfãs Santa Joana”, princesa protectora da infância pobre. Hoje, a actualmente designada 

Associação Externato Santa Joana, mantém os princípios pelos quais foi criada, nomeadamente o apoio 

aos órfãos, através da gratuitidade de frequência nas respostas sociais de creche e pré-escolar.  
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Foto gentilmente cedida por Maria Emília Ramada Crespo 

 

“Aquele edifício possuía o melhor e maior salão de festas de Sesimbra; ele serviu muitas vezes de sala 

de visitas a personalidades que nos visitavam (…). Naquele salão participei em muitas festas de 

beneficência; umas a favor da escola, outras para ajuda à construção da Casa Paroquial de Sesimbra, da 

Corredoura e outros afins.” 

(Emília Mendes, 2002:38) 

 

 2. O Projecto – “Reabilitar é preciso… mãos à obra!”  

 

 

 

 

 

   

(Imagem 1) Vista axonométrica  (Imagem 2) Vista axonométrica (Imagem 3) Planta do Salão Nobre 
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O projecto tem como objectivo fundamental a protecção, conservação, valorização e promoção do 

actual espaço do Salão Nobre do Externato Santa Joana.  

Considerado um marco histórico do concelho, o espaço encontra-se em funcionamento, como 

complemento de apoio não só às respostas sociais a que a instituição se dedica, como também ao apoio 

na dinamização de actividades direccionadas à comunidade. 

Contudo, apesar dessa dinâmica, o Salão de Nobre do Externato Santa Joana apresenta, quer no plano 

estético, quer no plano estrutural, sinais de desadequação e degradação que justificam uma urgente 

intervenção no sentido da sua requalificação e preservação, bem como a implementação de espaços 

ergonómicos de arrumos e lavabos, para apoio às actividades. É com base nesse pressuposto que se 

apresenta esta candidatura. 

 

3. Fundamentação sobre: 

- Impacto no concelho 

Com uma frequência média mensal de cerca de 173 famílias de utentes, 100 alunas da Escola de Ballet, 

10 praticantes da modalidade de Pilates e 100 outros visitantes, o salão nobre do Externato Santa Joana 

tem vindo, ao longo do tempo, a ser alvo de inúmeras solicitações para a realização de iniciativas lúdicas, 

pedagógicas, artísticas e culturais.  

Iniciativas temáticas como noites de fado, espectáculos de música popular portuguesa e arraiais 

populares, têm marcado diferentes áreas de influência no que concerne à preservação da cultura e 

tradição sesimbrense.  

Nesse sentido, pretendemos que o processo de restruturação do espaço do Salão Nobre do Externato 

Santa Joana vá ao encontro das necessidades dos colaboradores, utentes, visitantes e amigos, que 

integram a comunidade sesimbrense. 

- Valorização e promoção da qualidade de vida no concelho 

Cientes de que um conhecimento mais abrangente do meio e das suas potencialidades poderão 

conduzir à diminuição de inúmeros factores (que normalmente desencadeiam processo de aculturação) 

e que uma reorganização estratégica do espaço poderá dar um valioso contributo nas áreas de 

intervenção, pretende-se que o Salão Nobre do Externato Santa Joana volte a marcar a identidade 

cultural, patrimonial e artística do concelho, aproximando as gentes aos espaços, tal como acontecia no 

século passado.  
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- Interesse público 

A divulgação da história do edifício e da associação (através de uma possível candidatura ao projecto 

áudio-guias) e a promoção de eventos culturais e pedagógicos de âmbito distrital e/ou nacional, à imagem 

do que tem sido realizado (apresentação de literatura infantil e teatro experimental), pese embora com 

a expectativa de obtenção de melhores condições acústicas, de iluminação e logística, apresentadas no 

âmbito desta candidatura, são factores-chave para a realização dos objectivos propostos ao nível do 

interesse público. 

 

4. Programa de execução e estimativa de custos 

  

(Imagem 1) Planta existente (Imagem 2) Nova planta 

 

O Plano de Acção para a Estratégia da Reabilitação do espaço tem o horizonte temporal de execução 

de dois meses e inclui nove domínios de acção:  

- Mezzanine para arrumos  

- Construção de mezzanine em estrutura metálica, com pilares, vigas e travessas para receber 

pavimento, com tratamento a frio e pintura com esmalte; 

- Construção de escada de acesso ao mazzanine, em estrutura metálica e degraus vazados, incluindo 

tratamento a frio e pintura com esmalte; 

- Fornecimento e colocação de pavimento em chapas de OSB ou MDF de 22 mm fixo à estrutura 

metálica. 
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- Paredes  

- Construção de parede divisória em gesso cartonado normal, com estrutura metálica oculta e uma 

chapa simples por face, incluindo barramento de juntas e parafusos; 

- Execução de remate de paredes nas zonas das demolições e abertura de vãos. 

- Pavimentos e rodapés  

- Execução de barramento geral em pavimento para receber a aplicação de Vinil; 

- Fornecimento e aplicação de Vinil Sarlon Primeo Nuence Gris Clair da Forbo em rolo, incluindo colas 

e cordão de soldar; 

- Aplicação de rodapé meia-cana PVC branco com 8cm altura, incluindo colas e cordão de soldar;                                                          

- Fornecimento e aplicação de soalho flutuante Classe AC4; 

- Fornecimento e aplicação de rodapé em MDF branco, incluindo colas. 

- Tectos  

-Fornecimento e execução de tecto falso em gesso cartonado tipo pladur normal, suspenso com 

estrutura metálica, incluindo barramento de juntas e parafusos. 

- Caixilharias e vidros  

- Fornecimento e montagem de caixilharia em PVC branco com os aros verdes e vidro duplo incolor, 

mantendo a estereotomia idêntica à existente em janelas. 

- Carpintarias  

- Fornecimento e montagem de portas interiores em madeira, tipo placarol, na cor branca, incluindo 

fechadura dobradiças e puxador em inox escovado. 

- Instalação eléctrica  

- Fornecimento e montagem de luminárias quadradas em LED, colocadas nos locais das luminárias 

antigas; 
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- Fornecimento e montagem de luminárias redondas em LED diâmetro 22cm, colocadas nos 

compartimentos novos; 

- Adaptação da instalação eléctrica nos novos compartimentos, com puxada de electricidade para o 

piso do Mezzanine, incluindo interruptores, quadro parcial e tomadas de usos gerais. 

- Pinturas  

- Pintura geral de paredes interiores, aplicando primário e de tinta plástica aquosa lavável em cor a 

definir;  

- Pintura de tectos interiores, aplicando primário e tinta plástica aquosa lavável na cor branca.                                                                                                                                                          

- Cobertura  

- Limpeza do madeiramento da estrutura da cobertura do pavilhão do externato, de modo a permitir 

o tratamento da madeira e a vistoria ao estado real de conservação da madeira; 

- Substituição e/ou reforço pontual de elementos estruturais de madeira com maiores indícios de 

fragilidade; 

- Fornecimento e aplicação de tratamento de prevenção e protecção total contra caruncho e 

corcomas, aplicado sobre os barrotes, vigas e madres da estrutura da cobertura; 

- Lavagem do telhado com máquina de alta pressão de água, incluindo aplicação de produto para 

eliminação de musgos e verdetes das telhas; 

- Fornecimento e aplicação de hidrófugante sobre todas as telhas da cobertura do pavilhão de modo 

a tornar as telhas impermeáveis, prolongando assim a sua longevidade; 

- Reparação e reforço da impermeabilização de caleiras e algerozes existentes. 

A estimativa do valor global para a execução dos trabalhos, importa na quantia de 55.990,00€ 

(Cinquenta e cinco mil, novecentos e noventa euros), acrescido de IVA à taxa legal em vigor. 
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5. Considerações finais 

Ao longo de décadas, o Salão Nobre do Externato Santa Joana tem sido um ponto de realização de 

importantes acontecimentos, além de servir como espaço de aulas e apresentações. E por diversas vezes, 

quer a comunidade sesimbrense, quer a própria comunidade educativa têm levantado a voz em defesa 

de um património de tão relevante importância. Têm-no feito porque, na verdade, pese embora esse 

valor inestimável, não tem sido possível colmatar, por diversas razões, a sua acentuada degradação ao 

longo dos tempos. 

Sem verbas este projecto não será possível.  

“Reabilitar é preciso… mãos à obra!” 

 

30 de Maio de 2017 

 

 

A Presidente da Direcção da Associação Externato Santa Joana 

 

 

_______________________________________ 

Fernanda Chaves 

 

 

 


