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INTRODUÇÃO
A imagem que se tem da Universidade 
de Coimbra está intimamente ligada 
à Alta Universitária, formada por um 
conjunto arquitectónico heterogéneo 
de que se destacam as construções do 
chamado Estado Novo e, sobretudo, o 
Páteo e Paço das Escolas, dominados 
pela célebre Torre da Universidade.
Foi o Paço das Escolas que aglutinou, 
em 1544, todas as Faculdades da Uni-
versidade de Coimbra, após a instala-
ção definitiva da Universidade nesta 
cidade, em 1537.
A Via Latina é uma das edificações 
mais emblemáticas desse conjunto. 

Foi erigida na segunda metade do sé-
culo XVIII constituindo, na sua essên-
cia, um corpo de aparato adossado ao 
alçado interno norte do palácio esco-
lar, como solução hábil para facilitar 
os acessos entre o Paço Reitoral, a Sa-
la dos Capelos e os Gerais. Esta edifi-
cação foi alvo de uma intervenção 
de grande responsabilidade, entre 
Agosto de 2007 e Janeiro de 2008. O 
processo foi orientado pelo eng.º Fer-
nando Marques, da Universidade de 
Coimbra, que coordenou uma vasta 
equipa multidisciplinar, quer na fase 
de projecto, quer na fase de execu-
ção dos trabalhos de intervenção. A 
empreitada foi adjudicada à AOF. 

TIPO DE INTERVENÇÃO
A empreitada contemplava os traba-
lhos de conservação e restauro (C&R) 
de todo o conjunto. São de referir os 
trabalhos na superfície pétrea do edi-
fício, que se encontrava em estado 
avançado de degradação, com coloni-
zação biológica, juntas abertas e exe-
cutadas em argamassa de cimento, 
fissuras e fracturas, elementos metá-
licos oxidados, graffitis, entre outros. 
Estes trabalhos foram executados 
pela In Situ, colaboradora da AOF, e 

são descritos no artigo seguinte.
As coberturas em telha estavam mui-
to degradadas, com telhas partidas.
As telhas eram do tipo canudo, de 
execução artesanal muito antiga, em-
bora não tendo sido possível a sua 
datação.
Os rufos e caleiras apresentavam-se 
em estado de oxidação avançada, com 
deficiência de desenho, que dava ori-
gem à infiltração de água das chuvas.
As portas exteriores apresentavam po-
dridões, ferragens oxidadas e em fal-
ta, e deformações na sua geometria.

MÉTODO DE INTERVENÇÃO
Pretendia-se proceder aos trabalhos 
de C&R sem retirar a dignidade ao 
conjunto do Pátio da Escolas, redu-
zindo ao máximo o estaleiro, de for-
ma a perturbar o mínimo possível os 
visitantes que naquela altura do ano 
eram em maior número.
O estaleiro foi montado no exterior do 
conjunto do Páteo e Paço das Escolas. 
No interior, junto ao local da obra, foi 
montado um tapume neutro, branco, 
onde foram afixados painéis nos quais 
os visitantes podiam acompanhar o 
desenvolvimento dos trabalhos.
A imagem do conjunto da Via Latina 

Conservação e restauro do pórtico 
central, grupo escultórico e escadaria 
da Via Latina no Paço Real das 
Escolas da Universidade de Coimbra

A Universidade de Coimbra é uma referência de Portugal, reconhecida em todo o mundo pela 

excelência do seu ensino e pela sua história, como uma das universidades mais antigas e com tra-

dição, sendo um dos conjuntos arquitectónicos portugueses mais visitados.

Uma intervenção muito pouco 
intrusiva num edifício emblemático

1 - Tela cénica.
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também foi acautelada. Havendo a 
consciência de que era um dos pon-
tos de interesse dos visitantes, foi 
executada e colocada uma tela cénica, 
em tamanho real com a fotografia do 
alçado a intervencionar, que comple-
tava a harmonia do conjunto. Foi in-
teressante observar a curiosidade dos 
visitantes (fig. 1).
Foram também tomadas medidas de 
carácter ambiental, tendo sido exe-
cutadas redes com tomadas de água 
e de esgoto em toda a área de inter-
venção, com sistema de decantação 
de líquidos e um apertado controlo 
ambiental.
Foram respeitadas todas as normas 
de segurança, tendo sido aplicados 
andaimes de acordo com a norma 
HD1000.
Relativamente aos trabalhos de C&R, 
as coberturas foram intervencionadas 
em pormenor, com remoção de todas 
as telhas partidas e limpeza do forro. 
As telhas em falta foram substituídas 
por telhas antigas idênticas, com as 

mesmas dimensões, textura e cor que 
a AOF possui no seu estaleiro, tendo 
resultado um conjunto homogéneo.
Os rufos e caleiros foram integral-
mente substituídos por idênticos em 
zinco, com as mesmas formas, mas 
corrigidos nas dimensões, de modo a 
evitar a entrada de águas das chuvas 
(figs. 2 e 3).
As portas exteriores de madeira fo-
ram integralmente restauradas, com 
substituição das partes deterioradas, 
aproveitando ao máximo as pré-exis-
tências. Assim, foram executadas pró-
teses com o mesmo tipo de madeira. 
As ferragens foram acertadas, com 
colocação das partes em falta, a lim-
peza das partes oxidadas com aplica-
ção de conversor de ferrugem (fig. 4).
De referir que foram utilizados, sem-
pre que possível, materiais tradicio-
nais, tais como a cal extinta a partir da
pedra de cal e coada, o saibro, as ma-
deiras da mesma proveniência das 
pré-existentes e as telhas de barro com 
o mesmo desenho, dimensões e idade.
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O processo (projecto e respectiva exe-
cução) de conservação e restauro da 
Via Latina, dada a sua qualidade, foi 
premiado pela União Europeia e pela 
Europa Nostra no âmbito dos “Euro-
pean Union Prize for Cultural Herita-
ge/Europa Nostra Awards 2009”, in-
tegrando um conjunto de projectos de 
elite, entre 138 candidaturas de 24 paí-
ses. Tal facto muito orgulha a AOF, 
sendo mais um encorajamento à par-
ticipação na intervenção no nosso pa-
trimónio. 

2 - Aspecto das telhas, rufos e caleiros antes da intervenção. 3 - Aspecto dos rufos e caleiros depois da intervenção.

4 - Pormenores das portas exteriores.


