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 Ficha Técnica do Imóvel* 

* Respeitante à Resolução do Conselho de Governo n.º 16/2020, de 27 de janeiro 2020 

Identificação do 

imóvel 
Prédio urbano situado na freguesia do Caniço, concelho de Santa Cruz, 

encontra-se inscrito na matriz predial urbana sob o artigo P6892, constituído 

por 3 andares ou divisões. 

A cafetaria corresponde à fração A, destinada a comércio. 

Localização  

 

 

O imóvel em apreço está localizado na Estrada do Garajau, no sítio da 

Palmeira de Cima, uma zona relativamente bem servida ao nível de 

equipamentos de apoio, comércio e serviços. O local conta também com boas 

acessibilidades, dada a proximidade do nó de acesso à Via Rápida VR1. 

Delimitação em 

planta 

 

Áreas do imóvel Área total do terreno: 8.135,00 m2 

Área total do terreno (cafetaria): 162,40 m2 

Área de Implantação: 78,10 m2 

Área Bruta Privativa: 78,10 m2 

Área Esplanada: 84,30 m2 
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Caraterização da Envolvente 

A zona envolvente é de génese residencial, sendo um local tranquilo e com boa qualidade ambiental. Além 

de servir de apoio aos visitantes das zonas de lazer a cafetaria também servirá os residentes locais que 

poderão usufruir dos espaços ajardinados e da soberba vista. 

Implantação  

Este edifício é para ser implantado na zona mais plana do Jardim e no espaço central de maior confluência 

e movimento de pessoas e é circulado por caminhos.  

Tem a Este o Sítio da Retoiça parque infantil que tem imediatamente atrás o Ginásio das Pitangas, à sua 

frente a Sul, a Clareira da Relva o relvado principal, A Este o Refúgio dos Artistas auditório ao ar livre e um 

caminho de acesso ás escadas, a Soeste o percurso que dá acesso à entrada principal, via esta igualmente 

transitável pontualmente, por automóvel, para cargas e descargas ou serviços de emergência, e a Norte a 

rampa que dá acesso à Floresta dos Escorregas, mas também ao patamar superior onde se encontra o 

Trilho das Rodas - circuito de bicicletas.  

Desenvolvimento Espacial  

O edifício está desenvolvido num só piso, tem acesso ao público a Sul, através do deck que dá para a pela 

zona de circulação e para o parque infantil, a Norte estará condicionada a serviços e trabalhadores.  

Ao nível de infraestruturas viárias servido pela Estrada do Garajau e lugares de parqueamento gratuitos. 
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Caraterização Geral do Imóvel 

A zona onde se encontra implantado a cafetaria e Jardins do Garajau, foi objeto de reconversão de um 

espaço abandonado que empobrecia a freguesia do Caniço, dotando-a de uma infraestrutura de lazer, com 

aproximadamente 8.135,00 m2, que engloba uma cafetaria e esplanada, uma pista para bicicletas, skate e 

patins, uma extensa área verde e uma outra de monumento geológico, para além de um parque infantil e 

um anfiteatro ao ar livre com vista mar. 

A cafetaria encontra-se inserida num edifício de 1 piso de estrutura mista com cobertura plana, em estado 

de novo, distribuído por: 

Sala da cafetaria  

A Sudoeste do edifício e por uma pequena rampa que segue a continuidade do deck da esplanada, teremos 

acesso ao interior da sala da cafetaria, espaço que embora abrigado permite ao mesmo tempo o contínuo 

contacto com o Jardim e seus espaços verdes através dos vãos envidraçados com sistema de vidro agrafado 

e pela abundância de luz natural, dada por estes e pelas clarabóias zenitais que se encontram sob a sala, 

também ladeados por uma sanca com um contínuo luminoso pelo seu interior.  

Apesar dos envidraçados, estes estarão protegidos do excesso de insulação (sobretudo no verão) pelo 

avanço planeado da cobertura (que também protege a entrada em caso de pluviosidade), pelos 

equipamentos solares térmicos para o aquecimento de Águas Quentes Sanitárias (AQS), coletores em 

forma de lamelas horizontais com seguidor solar, e pelo sombreamento vertical instalado na fachada Oeste, 

de onde é permitido vislumbrar levemente o Refúgio dos Artistas ou algum evento que nele ocorrerá.  

A entrada desta dá para o balcão da zona de atendimento e de bar, em pedra da região polida e sob este 

um móvel de apoio ao mesmo, de onde “cai” a iluminação pontual e de onde poderá ser feita a inscrição 

sugestiva ao nome do café na parede externa do mesmo. Existe também um vão, no topo do balcão, por 

onde se visualiza a cozinha e a zona de confeção.  

Copa e Cozinha  

A zona da copa (por de trás do balcão) tem acesso direto à cozinha, por um vão aberto, e estas zonas não 

serão equipadas. Além do móvel já referido, do balcão de atendimento e iluminação, será executado a 

impermeabilização do chão da cozinha em placas de Óxido de Magnésio (MgO), que rematarão com as das 

paredes, sendo posteriormente revestido com pavimento epoxídico e areia de quartzo (copa e cozinha), e 

instalada uma grelha de pavimento.  

Estes espaços estarão preparados com os pontos de instalações necessários e haverá uma abertura direta 

à cobertura para possível instalação a um sistema de extração ou hote.   

Arrumos   

Na direção do bar e contiguo à cozinha existe uma porta de acesso aos arrumos/dispensa onde se 

encontram os quadros elétricos, o depósito de 200L de armazenamento e de apoio ao sistema de AQS e 

duas portas, uma de acesso ao exterior do edifício, por onde se fará a entrada de serviços e de mercadorias, 

outra de acesso aos vestiários e instalação sanitária de apoio aos empregados do café.  

http://www.madeira.gov.pt/
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Vestiários e Instalação Sanitária da Cafetaria  

Atravessando a porta dos arrumos temos acesso a um vestíbulo que está equipado com lavatório, 

dispensador de tolhas de papel, dispensador de sabão líquido para as mãos, e um móvel com um depósito 

para o lixo em inox embutido e um tampo em pedra polida da região com uma abertura, por onde esta 

encastrado o lavatório, uma torneira temporizada e acima deste um espelho.  

No topo do vestíbulo encontre-se uma instalação sanitária, composta por uma sanita simples com tampo, 

dispensador de rolo de papel higiénico e piaçaba com suporte fixo à parede.  

As outras duas porta contiguas do vestíbulo, dão acesso a dois pequenos vestiários semelhantes, com um 

banco sueco no seu topo e espaço suficiente para a futura instalação de um cacifo cada.  

Casa do Gás  

Pela zona se circulação a Norte e imediatamente a seguir da porta de serviço existe uma porta metálica em 

persiana que dá acesso a um pequeno compartimento com capacidade para duas garrafas de gás de 45kg 

por onde partirá a alimentação desta rede até à cozinha. 

Instalação Sanitária mobilidade reduzida e Fraldário  

Na zona do deck, a sul do edifício além da entrada ao café existem três outras portas, todas de acesso a 

instalações sanitárias. A primeira a contar do café dá acesso à instalação sanitária para pessoas com 

mobilidade reduzida, que é igualmente partilhada com o fraldário.  

Este espaço foi dimensionado para que cumprisse com as normas dos regulamentos de acessibilidades, 

com medidas e dimensões necessárias. Assim temos como equipamentos, uma sanita e aro com abertura 

frontal, dois apoios em inox, um fixo na parede traseira à sanita e o outro móvel com porta-rolos, um porta 

piaçaba também fixo à parede, um lavatório de canto com manípulo clínico, doseador de parede, 

dispensador de papel, espelho inclinável e na parede oposta um muda fraldas.  

Instalação Sanitária Feminina  

Oposta à entrada, uma frente com duas portas em painéis fenólicos e uma divisória, dividem dois 

compartimentos com uma sanita, dispensador de papel higiénico e porta piaçaba fixos à parede, cada. À 

esquerda da entrada um móvel, com um depósito para o lixo em inox embutido e um tampo em pedra polida 

da região com uma abertura, por onde esta encastrado o lavatório, uma torneira temporizada e na parede 

lateral deste um espelho.   

Instalação Sanitária Masculina  

Oposta à entrada, uma frente com uma porta em painel fenólico forma um compartimento com sanita, 

dispensador de papel higiénico e porta piaçaba fixos à parede. Ao lado deste uma divisória fenólica divide 

dois urinóis com temporizador superior. À direita da entrada um móvel, com um depósito para o lixo em inox 

embutido e um tampo em pedra polida da região com uma abertura, por onde esta encastrado o lavatório, 

uma torneira temporizada e na parede lateral deste um espelho.   
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Estrutura  

Por ser um edifício de um piso e ser construído sobre um terreno com uma geomorfologia de areão, este 

terá como fundação um ensoleiramento geral por onde partirá a estrutura.  

A estrutura é metálica, composta por perfis HEB 200, travada no seu perímetro por HEB 50 na zona de 

soleira e a 2,10 m do pavimento, por cima dos vãos, sendo rematado no deu topo e pelo seu perímetro 

novamente com perfis HEB 200 que receberam a laje de cobertura.  

A cobertura será em laje de betão armado, executada em cofragem perdida com placas de Óxido de 

Magnésio (MgO), com abertura para a instalação de clarabóias, uma futura hote para a cozinha e no topo 

Sul duas aberturas, travadas no perímetro exterior com perfis UPN 200, para a instalação dos sistemas 

solares de Aquecimento de Águas Quentes (AQS) da Sunaitec, lamelas horizontais com seguidor solar, que 

ficarão encastradas na mesma.  

No seu topo haverá um reguado de madeira exótica e toda a área será impermeabilizada, conforme projeto 

de especialidade, para receber um acabamento final em placas de MgO e as clarabóias.  

Construção e Paredes  

Será utilizada a alvenaria de tijolos de betão conjuntamente com estruturas metálicas de perfis retangulares 

de 30 x 15 mm “tipo” facar, galvanizados ou com tratamento de proteção.   

O revestimento interior e exterior das paredes será executado com placas de MgO, aplicadas ora sobre 

perfis Omega diretamente sobre as alvenarias, ou diretamente sobre os perfis metálicos.   

As placas de MgO não deveram ficar em contacto direto com qualquer perfil metálico, para isso deveram 

ser utilizadas anilhas de nylon com pescoço, aplicadas nos orifícios para a fixação das placas de MgO e 

utilizados parafusos fosfatados.  

Entre placas deverá ser aplicado uma massa comentícia selante e com propriedades impermeabilizantes, 

com uma fita de rede de fibra de vidro com 50 mm de largura e de 160g.  

No exterior e na cota por cima do perfil HEB 50, a seguir aos vãos, existe um conjunto de placas de compacto 

fenólico de exterior "tipo" Polyrey Facade termolaminado Merbau W14F, aplicadas diretamente sobre as 

placas de MgO e estas sobre a estrutura metálica “tipo” facar.  

Tetos  

Haverá um contínuo de teto falso em gesso cartonado sobre todo o edifício e à mesma cota. A zona por 

cima dos envidraçados da sala da cafetaria é contornada por uma sanca com iluminação interior, conforme 

desenhos do projeto de execução.  

O teto é pontualmente marcado pela iluminação, onde à exceção da cozinha, arrecadação, arrumos e 

balneários, que terão armaduras tipo flurescentes, estará encastrada, e por aberturas por onde descenderá 

a luz das clarabóias. Toda a iluminação instalada deverá ser de tecnologia LED. 
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Planta de localização - Ortofotomapa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Latitude: 32°38'46.47"N; Longitude: 16°50'51.49"W 
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Registo Fotográfico 
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Planta e Pormenores Construtivos 

 
 

 

http://www.madeira.gov.pt/
mailto:drpi@madeira.gov.pt


 
REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA 

GOVERNO REGIONAL 
VICE-PRESIDÊNCIA 

DIREÇÃO REGIONAL DO PATRIMÓNIO E INFORMÁTICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

13/16 
 

Rua Alferes Veiga Pestana, 3D  |  9050-079 Funchal  |  T. +351 291 214 120   F. +351 291 214 121   

www.madeira.gov.pt    drpi@madeira.gov.pt    |  NIF: 671 001 310 NISS: 200 0498 1685 
 

 

 

 

http://www.madeira.gov.pt/
mailto:drpi@madeira.gov.pt


 
REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA 

GOVERNO REGIONAL 
VICE-PRESIDÊNCIA 

DIREÇÃO REGIONAL DO PATRIMÓNIO E INFORMÁTICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

14/16 
 

Rua Alferes Veiga Pestana, 3D  |  9050-079 Funchal  |  T. +351 291 214 120   F. +351 291 214 121   

www.madeira.gov.pt    drpi@madeira.gov.pt    |  NIF: 671 001 310 NISS: 200 0498 1685 
 

 

 

 

 

 

http://www.madeira.gov.pt/
mailto:drpi@madeira.gov.pt


 
REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA 

GOVERNO REGIONAL 
VICE-PRESIDÊNCIA 

DIREÇÃO REGIONAL DO PATRIMÓNIO E INFORMÁTICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

15/16 
 

Rua Alferes Veiga Pestana, 3D  |  9050-079 Funchal  |  T. +351 291 214 120   F. +351 291 214 121   

www.madeira.gov.pt    drpi@madeira.gov.pt    |  NIF: 671 001 310 NISS: 200 0498 1685 
 

 

 

 

http://www.madeira.gov.pt/
mailto:drpi@madeira.gov.pt


 
REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA 

GOVERNO REGIONAL 
VICE-PRESIDÊNCIA 

DIREÇÃO REGIONAL DO PATRIMÓNIO E INFORMÁTICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

16/16 
 

Rua Alferes Veiga Pestana, 3D  |  9050-079 Funchal  |  T. +351 291 214 120   F. +351 291 214 121   

www.madeira.gov.pt    drpi@madeira.gov.pt    |  NIF: 671 001 310 NISS: 200 0498 1685 
 

 

 

 

http://www.madeira.gov.pt/
mailto:drpi@madeira.gov.pt

