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A Sé Catedral do Porto é um dos edifícios históricos mais
antigos e emblemáticos de Portugal, estando classificado como
Monumento Nacional desde 1910. A sua construção iniciouse no século XII e prolongou-se até ao início do século XIII.
O edifício original, em estilo românico, foi alvo de várias
intervenções durante o período gótico e barroco.

A

igreja da Sé Catedral do Porto
apresenta planta em cruz latina e é constituída pela capela-mor tripartida, por três naves
escalonadas de cinco tramos, pelo transepto
e por duas torres sineiras situadas na fachada
principal. A Sé Catedral do Porto é constituída ainda pela Casa do Cabido a oeste, pela
sacristia que se prolonga do transepto sul,
pela galilé na ala norte, por várias capelas e
por dois claustros (o antigo e o gótico de dois
pisos) [1].
O claustro gótico de dois pisos (século XIV)
apresenta uma escadaria em estilo barroco
que permite o acesso ao piso superior do
claustro, nomeadamente na ala sul entre a
Capela de S. Vicente e a Capela de Nossa
Senhora da Piedade. Esta escadaria nobre,
da autoria do arquiteto italiano Nicolau Nasoni,
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foi alvo de várias intervenções, tais como
reparações nos paramentos e a substituição
do telhado [1] [2]. Atualmente, a estrutura da
escadaria é constituída por paredes e pisos
em alvenaria de pedra, uma abóbada com
estrutura em madeira e telhado de quatro
águas com subtelha e telha capa e canal. A
escadaria é composta pelo piso térreo e quatro
pisos elevados. Os lanços das escadas (dois
laterais e um central) apoiam nas paredes laterais de alvenaria e em duas paredes centrais.
A fachada sul (parede exterior) da escadaria
apresenta três alinhamentos horizontais de
aberturas. Além disso, cada parede apresenta
uma abertura no topo.
A Direção Regional de Cultura do Norte
(DRCN) efetuou um conjunto de estudos
prévios sobre a escadaria do claustro, nos

quais foram identificadas as suas principais
anomalias. Posteriormente, a Universidade
do Minho realizou uma inspeção da estrutura
da escadaria. Esta inspeção permitiu concluir
sobre as principais anomalias estruturais e
deu origem à elaboração de um projecto de
reforço estrutural, da autoria da Universidade
do Minho. A intervenção de reforço da escadaria envolveu uma equipa multidisciplinar
composta por arquitetos e engenheiros da
DRCN, promotora da obra, da Universidade
do Minho, autores do projeto, da REVIVIS,
empresa de construção civil responsável pela
execução da obra, e da PRETENSA, empresa de engenharia subcontratada para aplicação de tirantes e de ancoragens.
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Figura 1 – Mapeamento das fendas (vista pelo interior da escadaria): (a) parede norte (entrada pelo claustro); (b) parede
sul (parede exterior); (c) parede oeste (contíguo à Capela de S. Vicente); (d) parede este (contíguo à Capela de Nossa
Senhora da Piedade).
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estruturais, incluindo mapeamento do dano;
(2) inspeção do interior das fendas com recurso a câmara boroscópica.

Os resultados da inspeção (figs. 1 e 2)
permitiram concluir que as paredes do piso
térreo apresentavam dano reduzido. O Piso 1
Parede
Parede
apresentava
dano moderado, nomeadamente
sul
norte
na parede oeste. Esta parede apresentava
fendas horizontais e verticais que se prolongam pelas juntas do patamar das escadas
do Piso 1 e pela extremidade do patamar do
Piso 3 (fig. 2a). O patamar das escadas do
Piso 1 apresentava ainda várias juntas sem
preenchimento. A extremidade das vigas de
Piso 4
Tirantesuma
apoio do patamar do Piso 3 apresentava

parede rebocados apresentavam fendilhação
generalizada do reboco e fendas verticais
junto das pilastras. Os painéis de parede
rebocados apresentavam também destacamento do reboco. O Piso 2 não apresentava
dano estrutural revelante. As paredes centrais
da escadaria apresentavam fendas junto do
patamar do Piso 3 (fig. 2d).

(c) parede oeste (contíguo à Capela de S. Vicente);
(d) parede este (contíguo à Capela de Nossa
Senhora da Piedade).

2 | Exemplos de fendas:
(a) fenda no topo da parede oeste que se prolonga
pelo patamar do piso 3;
(b) vista geral da ligação entre parede sul e da
parede oeste;
(c) pormenor da abertura da fenda vertical existente
na ligação entre a parede sul e a parede oeste; (d)
fendas na parede central.

O dano mais severo situava-se na ligação entre
a parede sul e a parede oeste (figs. 1c e 2c), no
qual se destaca uma fenda vertical com abertura máxima de 1,5 cm (fig. 2c). Esta fenda prolongava-se ainda pela ligação entre a parede
Tirantes
sul e o patamar do Piso 3. Tendo em considePiso 4
ração a severidade deste dano, oTirantes
interior desta
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Figura 2 – Exemplos de fendas: (a) fenda no topo da parede oeste que se prolonga pelo patamar do piso 3; (b) vista
geral da ligação entre parede sul e da parede oeste; (c) pormenor da abertura da fenda vertical existente na ligação
entre a parede sul e a parede oeste; (d) fendas na parede central.
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Figura 2 – Exemplos de fendas: (a) fenda no topo da parede oeste que se prolonga pelo patamar do piso 3; (b) vista
geral da ligação entre parede sul e da parede oeste; (c) pormenor da abertura da fenda vertical existente na ligação
entre a parede sul e a parede oeste; (d) fendas na parede central.
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Figura 3 – Esquema da intervençãoPisoestrutural,
com a localização dos tirantes e das ancoragens: (a) corte transversal
da
escadaria; (b) parede sul; (c) parede norte.
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Figura 3 – Esquema da intervenção estrutural, com a localização dos tirantes e das ancoragens: (a) corte transversal da
fenda foi inspecionado com recurso a câmara de quatro tirantes CINTEC em aço inoxidável
3 | Esquema da intervenção
escadaria;
parededos
sul; (c) parede norte.
estrutural,
com a(b)
localização
boroscópica, concluindo-se que a profundidade AISI 316 com manga (35 mm de diâmetro),
tirantes e das ancoragens:
(a) corte transversal da escadaria;
(b) parede sul;
(c) parede norte.

da fenda não abrangia apenas a camada do
reboco, como o interior da parede de alvenaria de pedra irregular. O Piso 4 não apresentava dano estrutural significativo. A parede
oeste, que apresentava o dano mais severo, foi
ainda inspecionada pelo lado da Capela de S.
Vicente, o que permitiu verificar que as ligações
entre a parede oeste e as paredes ortogonais
é inapropriada. Foi possível observar que não
existe imbricamento das unidades de pedra
(ligação com junta vertical).

Tendo em consideração os danos anteriormente referidos, efetuou-se uma intervenção
estrutural na escadaria, tendo por principal
objetivo garantir uma ligação eficiente entre
as fachadas (paredes norte e sul) e as paredes ortogonais, e entre as vigas de suporte
do patamar do Piso 3 e as paredes centrais
da escadaria, impedindo o movimento das
fachadas para fora do seu plano. A intervenção estrutural (figs. 3 e 4) incluiu a aplicação
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dispostos em dois níveis superiores. Além
disso, a intervenção de reforço incluiu a aplicação de duas ancoragens CINTEC em aço
inoxidável AISI 316 com manga (20 mm de
diâmetro) no patamar no Piso 3. Por último,
os trabalhos de reforço da escadaria incluíram a reparação das fendas mais severas,
tais como a fenda existente na ligação entre a
parede sul e a parede oeste.
Os tirantes foram aplicados nas paredes longitudinais da escadaria (no interior das paredes este e oeste) e incluíram os seguintes
trabalhos:
(1) furação dos cunhais de pedra regular, nos
locais de aplicação dos tirantes, com recuperação das caratores, por forma a serem utilizadas como próteses no final dos trabalhos;
(2) furação das paredes com caroteadora
(70 mm de diâmetro) sem introduzir vibrações ou danos na estrutura (cerca de 9 m de
comprimento);
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4 | Pormenores da execução da
intervenção estrutural:
(a) furação com caroteadora;
(b) rasgos e furos para aplicação
dos tirantes com chapa circular de
ancoragem, em zona dos cunhais
de alvenaria regular, e com hastes
verticais metálicas, em zona de
parede de alvenaria irregular;
(c) tirante após injeção da manga;
(d) ancoragem do tirante com
chapa circular e hastes metálicas
(zona da parede de alvenaria
irregular).

(3) colocação dos tirantes com manga e tubos
de injeção e de purga no centro dos furos;
(4) injeção da manga dos tirantes com calda
fluída, garantindo que o furo se encontra totalmente preenchido;
(5) aplicação das placas de ancoragem dos
tirantes (chapas circulares nos cunhais de
pedra regular e chapas circulares com duas
hastes verticais em parede de alvenaria irregular) e aperto das porcas dos tirantes;
(6) reparação das paredes, incluindo preenchimento dos rasgos com argamassa e aplicação das próteses de pedra, nos cunhais de
pedra regular, e de rede de fibra de vidro e
pintura nos paramentos rebocados das paredes de alvenaria irregular.

por forma a não ficarem visíveis. Por último, as
fendas mais severas foram reparadas através
da injeção com calda fluída, incluindo um ajuste da razão água/sólidos, por forma a obter-se
um material menos fluído para preenchimento
das fendas com maior abertura
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A aplicação das ancoragens no Piso 3 foi
efetuada pela parede sul (parede exterior)
e seguiu um procedimento semelhante ao
utilizado na aplicação dos tirantes. Estas ancoragens têm cerca de 5 m de comprimento e
foram aplicadas no interior do patamar do Piso
3 e das duas paredes centrais da escadaria,
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