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A multidisciplinaridade das equipas de intervenção é um fator de
extrema importância na conservação de património cultural.
A integração de diversas áreas técnico-científicas é crucial para
garantir que as melhores opções sejam tomadas. O estudo e a
discussão das soluções entre conservadores-restauradores, arquitetos,
engenheiros e outras valências, consoante o tipo de intervenção, são
necessárias ao desenvolvimento e execução dos trabalhos.
Nota histórica

Objeto da intervenção

Localizada no Paço das Escolas da
Universidade Coimbra, a Capela de São
Miguel inteiramente manuelina, com a sua
atual composição arquitetónica de nave
única, transepto e capela mor, remonta ao
século XVI pelo traço de Marcos Pires. Nos
finais do século XVII foram renovados os
tetos e a cobertura. A pintura do estuque
foi renovada nos finais do século XIX.
As paredes são revestidas com azulejo
polícromo (século XVII). A sanca é em
estuque sobre fasquiado com pintura de
fingimento, marcando a transição entre
o revestimento azulejar das paredes e a
abóbada em estuque policromado.

O aparecimento continuado de argamassas
desagregadas no interior, na base da parede
nascente, e a visualização de acentuada
deformação longitudinal da sanca, originou
uma campanha de inspeções com a
utilização de andaimes. Foi verificada a
existência de problemas estruturais no
elemento arquitetónico – sanca –, motivados
por deficiência da fixação aos suportes,
originando fenómenos de rotação e
destacamento. Associado a este mecanismo
de deformação encontram-se as cambotas
da abóbada, já que se encontram ligadas
por um frechal, elemento comum às duas
peças arquitetónicas.
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Foi necessário reposicionar a sanca,
preservando o revestimento azulejar
adjacente e a base da abóbada. Por último,
mas não menos importante, era necessário
garantir a segurança dos visitantes e os
utilizadores daquele espaço nos eventos
académicos, culturais e religiosos.

Caraterização da sanca e
estado de conservação
A sanca é constituída por uma estrutura
em esquadros de madeira de pinho com
afastamentos de cerca de 50 cm. Nos
esquadros, a travessa está fixa ao frechal
das cambotas da abóbada e o outro
elemento do esquadro, no seu contorno
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A intervenção visou, essencialmente, a
estabilização do elemento arquitetónico –
a sanca – que se encontrava deslocado em
relação à parede com evidentes prejuízos
para o estuque pintado quer da sanca,
quer da abóbada.

exterior, tem o perfil da sanca. Sobre ele
está pregado o fasquiado, sendo este
guarnecido com argamassa e estuque de cal
com uma pintura de fingidos de mármore.
A estrutura assim constituída está fixa a um
frechal de madeira de castanho da estrutura
da abóbada, cuja função é dar apoio e travar
as cambotas. Por sua vez, o frechal está
fixo à parede através de espigões em ferro e
tacos de madeira. O vértice inferior da sanca
apoia numa régua de madeira situada por
cima da última fiada de azulejo.
Com a desagregação das argamassas, as
fixações do frechal tornaram-se deficientes.
Os espigões metálicos chumbados à
alvenaria perderam função também devido
à sua oxidação. Algumas infiltrações de
humidade pela cobertura junto ao beirado,
terão provocado o apodrecimento das
cunhas em madeira. Estas anomalias
provocaram a perda de função dos
elementos de fixação e sustentação do
frechal à parede. Neste cenário de patologias,
a sanca foi-se deformando longitudinalmente,
destacando da parede em alvenaria, rodando
e arrastando o frechal, que em alguns casos
se destacou também das cambotas da
abóbada. O bordo superior da sanca, no
seu desalinhamento longitudinal máximo,
apresenta um afastamento de cerca de
20 cm da posição inicial. Pela rotação e
descaimentos sofridos, o vértice inferior
afastou-se da parede cerca de 4 cm.
Este movimento da sanca, ao longo
de aproximadamente 10 m, poderá ter
contribuído para o empenamento da própria

“

“

abóbada. Nas superfícies, quer da sanca
quer da abóbada, verifica-se um quadro de
fissuração do estuque e em casos pontuais
lacunas e zonas em destacamento.

Intervenção
A multidisciplinaridade das equipas
de intervenção é um fator de extrema
importância na conservação de património
cultural. A integração de diversas áreas
técnico-científicas é crucial para garantir
que as melhores opções sejam tomadas.
O estudo e a discussão das soluções entre
conservadores-restauradores, arquitetos,
engenheiros e outras valências, consoante
o tipo de intervenção, são necessárias ao
desenvolvimento e execução dos trabalhos.
No caso presente, face à degradação
deste tipo de elementos arquitetónicos
que pode resultar em avultados danos
patrimoniais, artísticos e humanos, a
intervenção foi acompanhada por uma
equipa pluridisciplinar. A conservação
preventiva constitui uma parte fundamental
do processo de conservação do património.
Estas ações exigem diversos procedimentos,
nomeadamente inspeções, investigações e
estudos prévios, testes, acompanhamento
criterioso dos trabalhos e a sua
monitorização. Os riscos de degradação do
património devem ser previstos em relatórios
apropriados para permitir a adoção de
medidas preventivas (UNESCO, 2000).
A intervenção visou, essencialmente, a
estabilização do elemento arquitetónico – a
sanca – que se encontrava deslocado em

1 | Vista parcial do interior da capela - parede,
sanca e abóbada.
2 | Estrutura da sanca, evidenciando os esquadros
de madeira, o frechal e a base das cambotas da
abóbada.
3 | Acentuada deformação da sanca e lacuna do
estuque na base da abóbada.
4 | Acentuada deformação com leitura na linha
tensionada entre os pontos extremos que
representam a posição original da sanca.
5 | Sanca com lacuna e fissuração do estuque.
Apoios provisórios na base.

relação à parede com evidentes prejuízos
para o estuque pintado quer da sanca, quer
da abóbada.
Na escolha dos materiais e técnicas
utilizadas, foi tido em conta o facto de
ser uma intervenção pontual de reforço
estrutural, acompanhada de estucagem da
fissuração e respetiva integração cromática.
Os trabalhos realizados tiveram como
base os princípios da intervenção mínima,
compatibilidade, reversibilidade, respeito
pela historicidade e integridade estética da
obra em causa.
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Progressão dos trabalhos
Escoramento da sanca de forma a garantir
a estabilização provisória deste elemento,
permitindo os tratamentos seguintes sem
maiores danos para a peça. Desta forma
foram colocados elementos de sustentação
que impedissem novos descaimentos
deste elemento, protegendo as superfícies
de contacto para minimizar os riscos de
degradação da superfície pictórica.
Avaliação do estado de conservação dos
diferentes elementos que compõem a sanca
devido ao estado em que se encontrava este
elemento, mas também aos procedimentos que
iriam ter lugar. Foram mapeadas e caraterizadas
todas as patologias. Este registo fará parte
integrante do relatório final.
Limpeza do interior da sanca com a
remoção de depósitos e entulho que se
encontravam no interior desse elemento, e
aspiração mecânica controlada.
Proteção da superfície pictórica com a
realização de um facing com materiais e
técnicas previamente testadas, evitando
destacamentos da mesma, mas também das
camadas de suporte.
Estabilização da sanca através do
escoramento e da suspensão provisória da
estrutura afetada.
Aproveitou-se a existência de tirantes metálicos
no teto da capela, para fazer a suspensão da
sanca pelos esquadros de madeira.
Reposicionamento da sanca no seu local
de origem, através de um processo de
desenvolvimento gradual, concebido para
que fosse lento e progressivo, de modo
a minimizar os prejuízos das superfícies
artísticas.
Visto que a deformação atingida originou
o empenamento dos elementos estruturais
em madeira, foi necessário desenhar
um esquadro metálico que garantisse as
caraterísticas dimensionais do esquadro em
madeira e a sua resistência mecânica. Por
sua vez, desenhou-se uma alça metálica para
o frechal, cuja rigidez contrariasse o efeito de
torção a que esteve sujeito pelo mecanismo
de deformação continuado durante anos. O
esquadro e a alça metálicos, com furação
ovalizada, são atravessados por um varão
roscado em aço galvanizado com diâmetro
de 20 mm, ancorado na parede de alvenaria.
O comprimento dos varões, durante o
processo de reposicionamento, correspondia
à dimensão necessária para que a
estrutura percorresse o caminho inverso
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da deformação. Depois de reposicionada
a estrutura, o comprimento dos varões foi
cortado para a dimensão conveniente. Estes
elementos metálicos foram colocados com
um afastamento de cerca de 1,00 m, ou seja
de dois em dois esquadros de madeira, com
a intenção de não introduzir excessiva rigidez
na zona afetada da sanca.
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O processo de reposicionamento integrou
conjuntamente:
. Macacos hidráulicos para apoio e elevação;
. Cintas de suspensão;
. Progressão da porca de afinação no vértice
superior do esquadro metálico;
. Progressão da porca de afinação da alça
metálica no frechal.
Tomadas todas as precauções, levou-se a
cabo a elevação e rotação da estrutura. Esta
foi feita de forma gradual, de modo a minimizar
qualquer risco de rutura de materiais (fissuras,
fraturas, perda de material, etc.).
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A remoção do facing de proteção foi
executada de forma faseada de modo a
remover a gaze e o papel japonês, evitando
destacamentos imprevistos.
O preenchimento de lacunas e fissuras
teve lugar depois de removidos todos os
vestígios do facing. Para os preenchimentos
foram utilizadas argamassas compatíveis
à base de cal (ligante) e inertes lavados e
calibrados. No caso de lacunas com alguma
profundidade, optou-se por preencher
numa primeira fase com uma argamassa de
enchimento de granulometria fina e média,
seguindo-se uma argamassa de barramento
com farinha de sílica, nivelada com a
superfície. Nas lacunas e fissuras de menor
profundidade o preenchimento foi efetuado
apenas com a argamassa de barramento.
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O mesmo procedimento foi efetuado nas
lacunas do teto. Primeiramente, procedeu-se à fixação dos fragmentos existentes ao
fasquiado, seguindo-se o preenchimento
das lacunas.

6 | Limpeza do interior com recurso a aspiração.
7 | Aplicação de facing para proteção da superfície.
8 | Elevação e suspensão com macacos hidráulicos
e cintas.
9 | Esquadro metálico, alça metálica e varão
roscado ancorado na parede de alvenaria
10 | Esquadro metálico, alça metálica e varão
roscado ancorado na parede de alvenaria. Alça
metálica abraçando o frechal de apoio e travamento
das cambotas da abóbada.
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A reintegração cromática dos
preenchimentos efetuados realizou-se
apenas nas lacunas e fissuras da área
afetada de forma a proporcionarem uma
leitura equilibrada do conjunto. Para o
efeito foram usadas aguarelas, uma tinta
muito estável, reversível e que em termos
de tonalidades se adequava ao aspecto da
policromia original. O método usado foi o
sub-tom, devido às dimensões das lacunas
e fissuras (maioritariamente pequenas) e ao
caráter da intervenção (pontual). Desta forma
foi obtida a continuidade formal e cromática
da pintura, sendo que quando observada de
perto facilmente se identifica a intervenção.
Com a distância, a intervenção integra-se na
totalidade, não havendo qualquer distinção
entre o original e a reintegração realizada.
Visto que o conteúdo deste texto tem como
objetivo principal a vertente estrutural do reforço
e reposicionamento da sanca, a especificidade
das técnicas e materiais utilizados na execução
do facing, preenchimento de fissuras e lacunas
e reintegração cromática, serão objeto de
capítulo próprio a integrar o relatório final da
intervenção.

Conclusão
O objetivo proposto de reposicionamento e
reforço da sanca foi alcançado. No entanto,
devido ao facto do processo de descaimento
e deformação ter sido longo, os diferentes
materiais que a constituem, especialmente
a madeira, foram adaptando-se às novas
formas, assumindo empenamentos
significativos. Desta forma, o posicionamento
na situação rigorosamente original não

seria conveniente para a preservação das
superfícies artísticas, pelo que o processo
atingiu o nível necessário e recomendável,
quer em termos de segurança estrutural,
quer em termos de leitura estética do
elemento arquitetónico e artístico.
Todos os trabalhos foram executados sem
ocorrência de degradação significativa para
a estrutura e estuque pintado do teto e da
sanca
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11 | Desenho esquemático de reforço e ancoragem
da sanca.
12 | Preenchimento de lacuna e reintegração
cromática.
13 | Sanca reposicionada, fissuras e lacunas
preenchidas e reintegração cromática concluída.
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