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Boas Práticas

Breve resenha histórica

Deve-se a Afonso Domingues a conceção 
e a traça geral do conjunto, igreja, sacristia, 
claustro, casa do capítulo, dormitório, 
cozinha e refeitório e a sua execução, por 
volta de 1386/87 até 1402, de uma grande 
parte. A construção atravessou os reinados 
de D. João I a D. João III e sofreu várias 
influências arquitetónicas e artísticas.

O Mosteiro de Santa Maria da Vitória, na Batalha, foi 
erguido por voto de D. João I, como agradecimento pela 
vitória dos portugueses na batalha de Aljubarrota em 1385, 
e entregue à Ordem Dominicana em 1388. Encontra-se 
classificado como Monumento Nacional desde 1910 e como 
Património da Humanidade, pela UNESCO, desde 1983.

Coberturas do 

Mosteiro da Batalha
Três exemplos de reabilitação, conservação e restauro da cobertura

Filipe Ferreira |  Engenheiro civil, AOF – Augusto de Oliveira e Ferreira & Ca., Lda.

Entre 1402 e 1438, David Huget finalizou 
os trabalhos do seu antecessor, com 
formulações arquitetónicas e decorativas 
inovadoras, como a abóbada da Casa 
do Capítulo, a Capela do Fundador, 
encomendada por D. João I, e as Capelas 
Imperfeitas, encomendadas por D. Duarte, 
ambas para panteão familiar e não previstas 
no projeto inicial.

Sucederam-lhe Martim Vasques e Fernão 
de Évora, que ocupou quase todo o 
reinado efetivo de D. Afonso V, com a 
responsabilidade de finalizar algumas obras 
já em andamento, bem como a construção 
do novo Claustro de D. Afonso V. Outros 
mestres intervieram na construção, como, 
por exemplo, Mateus Fernandes, João 
Rodrigues e João de Castilho. As obras 
sofreram uma paragem, em 1516/1517, 
devido à prioridade dada à obra do Mosteiro 
dos Jerónimos.

Foi construído ainda um terceiro claustro, no 
reinado de D. João III, incendiado na terceira 
invasão francesa, em 1810, completamente 
demolido no século XIX, nas campanhas 
de restauro. O mosteiro passou por outros 
momentos conturbados, como o terramoto 
de 1755 e a extinção das Ordens Religiosas, 
em 1834, ficando ao abandono.

O levantamento do edifício publicado por 
James Murphy, entre 1792 e 1795, foi um 
documento influente nas decisões dos 
restauradores da Batalha, não apenas 
por conter informações sobre elementos 
desaparecidos, mas também por propor 
soluções ideais de unidade estilística. 
Nos esboços e gravuras finais, Murphy 
é realista e regista graficamente o que 
vê, completando partes inacabadas ou 
destruídas e acrescentando pormenores 
decorativos.
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1 | Claustro D. João I.

2 | Testes de limpeza.

3 | Abertura de juntas. 

4 | Tapamento de juntas.

Em 1836, D. Fernando II, impressionado 
com o estado de ruína, deu origem a uma 
nova intervenção de obras, em 1840, pela 
mão de Mouzinho de Albuquerque, sendo 
a primeira experiência nacional de restauro 
monumental, que se prolongou até ao início 
do século XX. Foram seguidos os princípios 
orientadores da intervenção de restauro, 
baseando-se nos desenhos de James 
Murphy, condicionando irreversivelmente 
a perceção da arquitetura e da paisagem, 
nomeadamente com a demolição de 
numerosos edifícios maneiristas.

Os trabalhos foram continuados por 
Joaquim Guilherme Palhares. Entre 1852 e 
1884 iniciaram-se os trabalhos de restauro 
com o arquiteto Lucas José dos Santos 
Pereira, dando continuidade a algumas 
propostas de Mouzinho, sendo substituído 
por Augusto Fragoso até ao final do século.

O restauro oitocentista foi o mais vultuoso e 
determinante para o futuro do monumento. 
Garantiu a integridade dos edifícios góticos 
e manuelinos, mas apagou a memória de 
um convento maneirista e barroco. É uma 
lição ainda viva de que qualquer intervenção 
no património arquitetónico e paisagístico é 
sempre fruto do seu tempo.

Durante a década de 40 do século XX, 
renasceu o afã de devolver o templo à sua 
pretensa pureza gótica, num revivalismo 
arquitetónico e numa vontade de refundar a 
nação.

Três exemplos

Serão abordados dois tipos de coberturas:
. plana, em forma de lajeado, caso do 
Claustro D. João I;
. com revestimento com telhões em calcário 
da região, como nos casos da Adega dos 
Frades e da Capela do Fundador.

Claustro D. João I

O Claustro D. João I, ou Claustro Real, 
encontra-se junto à igreja e apresenta planta 
quadrangular (fig. 1).

Tem um estilo inicialmente gótico. Os 
arcos ogivais são do tempo de D. João I, o 
preenchimento das bandeiras, já no tempo 
de D. Manuel, com um fino rendilhado com 
motivos vegetalistas, cruzes de Cristo e 
esferas armilares.

O claustro, de um só piso (costume na 
época), é constituído por quatro galerias de 
sete tramos e vãos com arcos quebrados.

A cobertura, em terraço, está assente em 
abóbadas ogivais de cruzaria estrelada 
com grandes contrafortes rematados com 
gárgulas, sendo rematada por platibanda 
com grelhagens.

Relativamente à intervenção em curso, em 
fase de diagnóstico, verificou-se a existência 
pontual de plantas superiores, bem como 
uma intensa colonização

biológica generalizada, ligeiramente mais 
acentuada no tramo sul, devido ao alto nível 
de humidade e à pouca exposição solar, 
tendo-se verificado a formação de geada. 
As juntas encontravam-se disfuncionais, 
nomeadamente com presença de 
microfissuras e falta de aderência. 
Verificou-se a existência de elementos 
pétreos fraturados. Após a abertura das 
juntas verificou-se a falta de alguma matéria 
de preenchimento.

Nos trabalhos de intervenção, recorreu-se à 
seguinte metodologia:
. A vegetação superior foi tratada com um 
herbicida, respeitando as indicações do 
fabricante. A limpeza das pedras do lajeado 
foi executada após a aplicação de biocida, 
com base em sais quaternários de amónio 
em três demãos ou mais, conforme as zonas. 
Foram feitos testes prévios de limpeza (fig. 2).
. Execução, durante a limpeza e em todas as 
áreas, de um circuito de encaminhamento de 
águas, para que os elementos pétreos, que não 
estavam sujeitos a intervenção não sofressem 
recolonização biológica com as escorrências.
. Execução de injeções, em juntas, de 
caldas de argamassa com base em ligantes 
hidráulicos e inertes finos com teor mínimo 
de sais solúveis.
. Abertura, preenchimento e refechamento de 
juntas (figs. 3 e 4).
. Reposição de pequenos volumes em 
argamassa de cal hidráulica com correção 
cromática e calibragem de inertes.
. Aplicação de hidrorrepelente. 
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Adega dos Frades

A Adega dos Frades (fig. 5) corresponde ao 
antigo dormitório dos frades. É um espaço 
retangular, muito amplo, com cerca de 50 
por 10 m, encimado com uma bela abóbada 
de berço quebrado com arcos torais góticos. 
Nesse espaço está atualmente instalado 
o Centro de Interpretação do Mosteiro da 
Batalha.

Esta cobertura sofreu, pela sua localização 
e orientação, ataques meteorológicos 
pontuais, como o gelo / degelo, provocando a 
fissuração acentuada das peças da cobertura, 
constituídas por telhões de cantaria.

O estado dos elementos pétreos era muito 
semelhante ao caso anterior. Contudo, 
verificou-se, ainda, a existência de intensa 
microfissuração e fraturas (figs. 6a e 6b).

A metodologia de intervenção foi 
semelhante à do Claustro D. João I, sendo 
que a particularidade desta cobertura foi a 
substituição de alguns telhões e execução 
de próteses noutros. O calcário utilizado 
foi escolhido seguindo as caraterísticas do 
calcário existente.

Capela do Fundador

Tem planta quadrangular com três faces 
livres, cada uma composta por dois 
contrafortes e três janelões, encimado por 
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um octógono central, com oito arcobotantes, 
com uma complexa abóbada estrelada (fig. 7).

Inicialmente, o octógono era coroado por um 
coruchéu em agulha e as coberturas eram 
executadas em telhões de cantaria. A agulha 
piramidal e alguns arcobotantes primitivos 
foram destruídos durante o terramoto de 
1755.

Murphy fez esboços para a sua 
reconstituição, tendo desenhado uma 
gravura final representando uma agulha 
oitavada no corpo octogonal, elaborada com 
base na descrição de Frei Luís de Sousa 
e na sua própria imaginação, que nunca 
chegou a ser concretizada, sendo restaurada 
a cobertura com o assentamento de 
telhões de cantaria, conforme se constata 
atualmente.

Durante a intervenção verificou-se a 
existência de uma estrutura metálica em 
aranha, supostamente com a intenção de 
uma cintagem ao coroamento da abóbada, 
para reforçar ou prevenir uma área do 
mosteiro muito afetada pelo terramoto atrás 
referido (fig. 8).

Os elementos metálicos, cinta e tirantes 
encontram-se protegidos com elementos 
pétreos que se ajustam à sua forma. A 
cinta, em forma de anel, é constituída por 
uma barra de ferro forjado com secção 
aproximada de 5x5 cm e encontra-se ao 

5 | Adega dos Frades. 

6 | (a) Aspeto da degradação pontual dos telhões; 
(b) Pormenor da fixação dos telhões de cantaria.

7 | Cobertura da Capela do Fundador 
– octognocentral.
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nível do pavimento do caminho de ronda. 
Esta encontra-se ligada a um conjunto de 
tirantes, em ferro forjado de igual secção, 
que convergem ao centro do octógono. A 
ligação é feita alternadamente por meio de 
sobreposição e através de cravos com 40 
cm de altura (figs. 9a, 9b e 9c). Os tirantes 
encontram-se envolvidos, nos primeiros 1,50 m, 
com enchimento de pedra e argamassa. Nos 
restantes 4 m, encontram-se envolvidos com 
aparelho de tijolo maciço (fig. 10).

A metodologia de intervenção foi semelhante 
à dos dois casos anteriores. Foi feito o 
tratamento de todos os elementos metálicos 
estruturais, com limpeza e aplicação de 
conversor de ferrugem. Os elementos 
fraturados de cantaria, como os telhões, 
foram alvo de colocação de próteses ou 
substituídos por outros com o mesmo tipo 
de pedra. Foi feito o refechamento de juntas 
com argamassa (fig. 11) 

8 | Planta da cobertura, com os elementos metálicos a vermelho.

9 | Capela do Fundador, vários aspetos: planta esquemática e ligações.

10 | Tirantes.

11 | Tratamento dos elementos de cantaria.
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