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Estudo de reabilitação
estrutural da Capela de
Santa Catarina em Frielas
O presente artigo refere-se à inspecção que a Oz, Ld.ª levou a cabo na
Capela de Santa Catarina em Frielas,
localizada próximo do cemitério de
Frielas, que incluiu um levantamento fotográfico com mapeamento das
principais anomalias, um levantamento altimétrico com nível óptico, a medição dos desaprumos nos
cunhais e a instalação de dois fissurómetros para registo futuro da
abertura das fendas enquanto não
se definirem e implementarem as
medidas correctivas necessárias.
A Capela de Santa Catarina apresenta planta quadrada, com paredes
de alvenaria de pedra sobre as quais
descarrega uma cúpula de alvenaria de tijolo. Registou diversas anomalias, essencialmente relacionadas
com falta de manutenção e conservação, sendo no entanto de salientar
uma fenda, de origem estrutural,
que atravessa as paredes resistentes
e a cúpula.
As fundações são de alvenaria de
pedra, apresentando-se as paredes e
cúpula rebocadas no interior e exterior. Os cunhais são em cantaria. A
origem da construção será anterior
a 1313, tendo sido objecto de reconstrução no século XVII.
De acordo com os levantamentos
realizados, verificou-se que a capela
se encontra implantada numa zona
em talude, registando-se descalce
das fundações na zona Sul, mais
baixa, e desaprumos das paredes na
direcção da pendente do talude.
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As causas da fenda, que se desenvolve perpendicularmente à direcção da pendente do talude, podem
ter tido origem numa acção sísmica,
contudo, não são de excluir causas relacionadas com assentamentos diferenciais das fundações, dado
que a alvenaria destas se apresenta

desconsolidada com juntas desguarnecidas.
Desde modo, propôs-se, ao nível de
reforço, a introdução de tirantes no
coroamento das paredes, para travar a abertura da fenda e melhorar
o comportamento da construção e
ainda a injecção da fenda com caldas

Capela de Santa Catarina em Frielas. Foto antiga dos arquivos da ex-DGEMN
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Intradorso da cúpula. Fractura

Parede Nascente. Aspecto da alvenaria da fundação. Juntas desguarnecidas

Parede Poente. Fractura da alvenaria

à base de cal. Adicionalmente foram
propostas medidas de reabilitação
e conservação, tais como a remoção
da vegetação parasita e dos rebocos
degradados, o preenchimento das
juntas desguarnecidas das alvenarias das paredes e das fundações
com argamassa à base de cal e a aplicação de novos rebocos à base de
cal, com características hidrófugas
no revestimento exterior da cúpula
e ainda o aterro da envolvente das
fundações descalças.
As medidas acima estão a ser desenvolvidas a nível de projecto de execução, de modo a se dispor de toda a
informação necessária à realização dos
trabalhos de reabilitação e reforço.

Representação esquemática das anomalias
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Representação esquemática dos desaprumos das paredes
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