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O estado geral do edificado existente 
era muito precário, havendo necessida-
de de proceder, com alguma urgência, 
aos trabalhos de reforço e consolidação. 
As intervenções levadas a cabo, neste 
âmbito, passaram pela execução de 
injecção de caldas à base de cal, fura-
ção e colocação de tirantes e prega-
gens, colocação de alvenaria de pedra, 
de modo a colmatar as lacunas existen-
tes, e execução de novos rebocos, com 
revestimento final a cal, reconduzindo 
a estrutura ao seu monolitismo inicial.
Além do edificado existente, foi 
construído um corpo novo, sendo 
todos os elementos estruturais, viga-
mentos, frechais e frontais, executa-
dos em madeira de casquinha ver-
melha, com o devido tratamento.
Todo o reboco existente foi remo-
vido de modo a colocar à vista o 
suporte, podendo assim ter-se uma 
avaliação mais completa deste.
Para além disso, o reboco apresen-
tava-se com zonas de destaque 
bastantes grandes e na maioria da 
sua área apresentava já uma pulve-
rulência bastante avançada, devido 
à elevada presença de humidade.  
Após análise das paredes existentes, 
verificou-se a necessidade de des-
montar uma delas, pois a mesma não 
demonstrava resistência suficiente para 
suportar as medidas de consolidação 

preconizadas que poderiam levar ao 
seu colapso, tendo a nova parede sido 
executada com utilização de materiais 
idênticos aos existentes, nomeadamen-
te alvenaria de pedra aglutinada com 
argamassas bastardas de cimento, cal e 
areia, ligada às paredes existentes que 
se mantiveram através de pregagens.
Foi necessário proceder à remoção de 
todos os elementos de betão arma-
do existentes no edificado, mormente 
as estruturas existentes na habitação 
contígua que passou a fazer parte 
integrante da existente, que apresenta-
va lajes em betão, e pavimentos cerâ-
micos recentes, assentes em betoni-
lhas e escadas de acesso ao 1.º piso.
A cobertura do edifício existente, na 
sua grande parte, já não cumpria a fun-
ção de protecção, apresentando a sua 
estrutura de suporte graves anomalias, 
tendo todos os elementos seus consti-
tuintes sido removidos, excepção feita 
a duas madres existentes que manti-
nham o seu estado em boas condições 
de utilização, que foram reaproveita-
das depois de devidamente tratadas.
Como solução para a nova cobertura da 
zona existente, foram utilizados toros 
de madeira de castanho e, entre estes, 
foram colocadas tijoleiras artesanais.
Por cima dos barrotes foram colo-
cados painéis de MDF que servi-
riam de base para colocação do 
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isolamento térmico, executado em 
placas de poliestireno extrudido.
Recorreu-se também à utilização de 
subtelha, sobre a qual foram colo-
cadas as telhas de canudo argamas-
sadas, tendo sido reutilizada 25 por 
cento da telha existente, sendo a 
restante telha nova, com as mesmas 
características das reaproveitadas.  
A cobertura do novo corpo tem como 
base de apoio ao revestimento painéis 
compósitos de madeira e betão, sendo 
a envolvente revestida com uma 
membrana e a cobertura final execu-
tada em chapa de zinco-titânio, recor-
rendo ao sistema de “junta agrafada”.
A maior dificuldade na execução dos 
trabalhos foi o espaço exíguo das divi-
sões do edificado, assim como dos 
acessos exteriores ao mesmo, tendo o 
estaleiro ficado algumas dezenas de 
metros afastado da frente de trabalho, 
não sendo possível recorrer à utili-
zação de meios mecânicos, em espe-
cial de elevação e de transporte. 


