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A intervenção no património edificado histórico é fundamental
para a sua preservação mas apresenta especificidades e exige
um cuidado particular na conceção das soluções a adotar.
É imperiosa a elaboração de projetos onde se especifiquem e
pormenorizem os trabalhos a executar, o que exige técnicos com
qualificação e experiência neste tipo de construção.
O profundo conhecimento das técnicas construtivas e a
realização de um correto diagnóstico são a chave para a
escolha de uma correta estratégia de intervenção, mas é também
fundamental o acompanhamento dos trabalhos pela equipa
projetista, de forma a dar resposta às situações particulares que
inevitavelmente ocorrem durante a execução da obra.
Neste artigo apresenta-se a metodologia proposta para
o tratamento dos problemas de humidade em paredes e
pavimentos em contacto com o terreno de uma parte de um
mosteiro no norte de Portugal.
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O edifício
O mosteiro (figs. 1 e 2) fica situado na região
Norte e integra a Rota do Românico do Vale
do Sousa. Foi classificado como Monumento
Nacional por Decreto de 16 de junho de 1910
e está atualmente afeto à Direção Regional de
Cultura do Norte (DRCN). A par com a atual utilização do edifício como espaço cultural, na igreja
continuam a ser realizadas cerimónias religiosas.
Trata-se de uma construção isolada, implantada
num vale, sendo a área envolvente ocupada predominantemente por terrenos agrícolas ou arborizados e por construções dispersas. Do conjunto
monástico subsistem atualmente a igreja, o corpo
da sacristia, a ala norte do claustro e a ala oeste
do mosteiro.

1 e 2 | Igreja e alçado principal
(norte) do mosteiro.

O edifício recebeu diversas obras de recuperação e beneficiação desde meados do século XX,
primeiro sob a orientação da Direcção-Geral dos
Edifícios e Monumentos Nacionais (DGEMN), e
depois, a partir de 1992, do Instituto Português
do Património Arquitectónico e Arqueológico,

do Instituto Português do Património Arquitectónico (IPPAR) e do Instituto de Gestão do
Património Arquitectónico e Arqueológico, I.P.
(IGESPAR). Uma intervenção “recente” (adjudicada em 2008) tinha incluído trabalhos de
remodelação na ala oeste do mosteiro.
No âmbito do projeto a que se refere o presente artigo apenas estava contemplada a
intervenção em três espaços do piso térreo
da ala oeste do mosteiro (portaria/hall, corredor/porta de carros e celeiro/tulha) e também
em parte do alçado norte (fig. 3).
As paredes do edifício são de alvenaria de granito. No piso térreo da ala oeste a espessura
das paredes exteriores está compreendida
entre cerca de 0,85 m e 1,35 m. A cota
dos pavimentos interiores é sempre igual ou
superior à do exterior. No extremo poente do
edifício (alçado oeste e parte do alçado sul)
as paredes de fachada foram executadas
sobre um maciço de cantaria, cuja espessura
decresce da base até ao nível do r/c, e que tem
continuidade no muro do adro do mosteiro.
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A generalidade das paredes da ala oeste do
mosteiro encontra-se rebocada e pintada pelo
exterior. Existem também elementos de cantaria de pedra nas fachadas: embasamento, cornija, molduras e frontões dos vãos exteriores,
pilastras, varandins, etc.
No interior do edifício as alvenarias estão rebocadas e pintadas, ou apenas pintadas. Numa
das paredes da portaria/hall existe um lambrim
de azulejos.

A generalidade dos pavimentos interiores da
ala oeste do mosteiro são de lajeado de
granito, com diferentes dimensões e estereotomia. Os degraus da escadaria de acesso da
portaria/hall ao 1.º andar são também de granito.Em alguns compartimentos (por exemplo,
no corredor/porta de carros) os pavimentos
foram total ou parcialmente revestidos com
painéis compósitos de partículas de madeira
e cimento.

3 | Área de intervenção (planta
parcial do piso térreo do mosteiro).

4 | Lajeado de granito do pavimento
térreo da portaria/hall.
5 | Manchas e degradação da
pintura das paredes do corredor/
porta de carros.
6 | Degradação dos rebocos das
paredes do celeiro/tulha, que
apresentavam lacunas junto ao
pavimento.
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No celeiro/tulha existem dois tipos de pavimento: pavimento térreo constituído por um
lajeado de pedra; e pavimento elevado, com
uma cota superior em cerca de 0,5 m à das
áreas com lajeado, cuja estrutura é constituída
por abóbadas de tijolo e que estava revestido
com elementos cerâmicos.

Os problemas
Os principais problemas que existiam no interior da ala oeste do mosteiro eram a humidificação generalizada do lajeado de pedra dos
pavimentos térreos (fig. 4), a humidificação
e acumulação de sais em peças de cantaria, nomeadamente no contorno dos vãos
e nos degraus das escadas, e as manchas,
degradação da pintura (fig. 5) e/ou dessolidarização pontual do reboco interior (soava
a oco quando percutido e/ou encontrava-se
saliente relativamente à restante superfície
rebocada) das paredes interiores e exteriores
de alvenaria de pedra.
O celeiro/tulha, ao contrário dos restantes
espaços em estudo, não tinha sido intervencionado “recentemente” e encontrava-se, por
isso, em pior estado de conservação (fig. 6).
Naquele local existia uma degradação generalizada dos rebocos de paredes e tetos, que
apresentavam lacunas em diversas zonas,
manchas em paredes e escorrências sob os
vãos exteriores e manchas no pavimento de
lajeado de pedra.

O projeto
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A intervenção que se pretendia executar na
ala oeste do mosteiro tinha como objetivo
fundamental solucionar os problemas associados à humidade que existiam nas paredes
e pavimentos dos espaços do piso térreo.
Tendo por base as visitas realizadas ao edifício e a análise da informação obtida sobre as
soluções construtivas existentes e as intervenções executadas anteriormente, identificaram-se como principais causas dos problemas
observados: a humidificação das paredes por
ascensão capilar, a inexistência de uma barreira hídrica sob os pavimentos em contacto
com o terreno e a ausência de uma rede de
drenagem de águas freáticas e superficiais em
todo o perímetro exterior do edifício.
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O tratamento dos problemas associados à
humidade ascensional de elementos em contacto com o terreno é complexo e exige uma
intervenção significativa e abrangente. No
caso particular do mosteiro em estudo a
intervenção estava condicionada por restrições financeiras, que apenas permitiram o
tratamento de alguns espaços, e pelo desejo
de não se alterar, na medida do possível, as
soluções que tinham sido implementadas na
anterior empreitada de remodelação.
Assim, no projeto de drenagem de águas freáticas e impermeabilização dos pavimentos da
ala oeste do mosteiro foram especificados e
pormenorizados (fig. 7) os seguintes trabalhos:
1. A execução de uma rede de drenagem de
águas pluviais em parte do alçado norte, que
inclui um dreno freático de PVC corrugado
perfurado, uma caixa de areia com grelha
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7 | Traçado dos sistemas de
ventilação da base das paredes
e pormenores construtivos das
soluções-tipo do Projeto de
Execução (corte pela fachada norte
da ala oeste do mosteiro).
8 | Celeiro/tulha após a
conclusão dos trabalhos.

9 | Abertura de admissão/exaustão
de ar do sistema de ventilação
exterior da base das paredes,
grelha de recolha de águas pluviais
superficiais e gárgula de cantaria.
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superior em granito para recolha de águas
superficiais e uma gárgula de cantaria de granito no muro de suporte que delimita a poente
o adro do mosteiro;
2. A instalação de um sistema de ventilação exterior da base das paredes em parte do alçado norte, constituído por um canal de betão
enterrado, posicionado junto à face exterior
das paredes, e por duas aberturas verticais
de admissão/exaustão de ar que asseguram
a circulação de ar por ventilação natural;
3. A instalação de um sistema de ventilação interior da base das paredes no celeiro/tulha, no
corredor/porta de carros e na portaria/hall, que
é constituído por um canal de betão, colocado
sob o pavimento, encostado à face interior das
paredes, por tubos de PVC rígido e por um ventilador mecânico com programador, que assegura a circulação de ar no interior do sistema;

4. A aplicação de impermeabilização/barreira
para-vapor (feltro betuminoso) sob os lajeados de granito dos pavimentos térreos.
Durante a execução dos trabalhos, após a remoção dos lajeados de pedra existentes e da
realização da escavação necessária à implementação das novas infraestruturas enterradas, identificaram-se diversas situações
particulares em que a configuração dos elementos construtivos existentes não correspondia integralmente à previamente considerada com base na informação disponível (por
exemplo, no que se refere à fundação das
paredes de alvenaria). Foram também encontradas infraestruturas que não estavam cadastradas e alguns elementos com valor arqueológico (situação habitual nas intervenções em edifícios históricos) que implicaram
o ajuste das soluções previstas no Projeto de
Execução.

As visitas dos projetistas à obra foram por
isso fundamentais para a execução dos trabalhos, assegurando o esclarecimento de
dúvidas relativas às soluções que se pretendia
implementar e adaptando essas soluções aos
condicionalismos encontrados (figs. 8 e 9)
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