
Núcleo Museológico das Escolas Primárias
Cultura — Museus e Salas de Exposição

 

 

As condições de acessibilidade deste recurso turístico foram analisadas por técnicos

Informação geral
Antes conhecido como Escola Conde Ferreira, o edifício está inserido no Parque Alzira Cláudio, no centro de de Carregal do
Sal. Aqui funcionou a primeira Escola Primária do Concelho. Por iniciativa municipal, o espólio oriundo de todas as escolas
primárias do concelho foi reunida para aqui ser preservado e dado a conhcer. Fuinciona mediante marcação através do Museu
Municipal (+351) 232 960 404.

  Morada
Rua Conde Ferreira, 3430-043
Currelos, Papízios E Sobral, Carregal Do Sal
(Viseu)
Portugal

  Contacto
Telf 

  Criado por
Tecnico AP - MP 11/11/2019

  Última alteração por
Tecnico AP - MP 29/11/2019
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Entrada

  

Acesso: Plano inclinado / rampa, com ressalto

Dados sobre a rampa
A inclinação faz com que a rampa seja: Utilizável de forma autónoma

 Identificação do recurso turístico visível e legível

A entrada analisada é: A alternativa

Largura da porta de entrada: Menor que 78 cm

Circulação interior

  

  

Circulação com cadeira de rodas: Total

Iluminação adequada: Sim

 Sem elementos que constituam obstáculos a pessoas com limitações visuais
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Instalações sanitárias adaptadas nas zonas comuns
 Instalações sanitárias para PMR

  

Acesso sem desníveis: Sim

Largura da porta: Maior ou igual a 78 cm

Abertura da porta: Abre para o exterior

Espaço de manobra maior ou igual a 150cm de diâmetro: Não

Espaço disponível de transferência lateral para a sanita: Não tem espaço suficiente

Altura do assento da sanita: Superior (maior ou igual a 45 cm)

Tem barra(s) de apoio: Sim

Dados
Barras de apoio da sanita: Lado esquerdo, lado direito

As barras do lado esquerdo são: Rebatíveis

As barras do lado direito são: Rebatíveis

Lavatório: Com torneira de monocomando, com coluna / obstáculo

Serviços e Equipamentos

  

Se fornece informação suficiente sobre a acessibilidade do recurso turístico: Não

O mobiliário permite a aproximação a utilizadores de cadeira de rodas: Não

 Documentação sobre o recurso turístico

Folhetos, Brochuras, Diretórios, Menus, etc.
Características dos documentos: Em carateres ampliados e com contraste cromático
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Espaço exterior
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