Boas Práticas

Mosteiro de
Santa Maria de Alcobaça
Reabilitação das coberturas do refeitório e das alas envolventes
do Claustro da Portaria e do Claustro da Prisão
João Graça | Engenheiro, STB – Reabilitação do Património Edificado, Lda.

A intervenção recentemente concluída
nas coberturas do refeitório e das alas
envolventes do Claustro da Portaria e do
Claustro da Prisão do Mosteiro de Santa
Maria de Alcobaça teve como principais
objetivos a criação das condições
necessárias para a realização de operações
de manutenção bem como a prevenção
da ocorrência de incêndios, para além de
garantir a estanquidade destes elementos.
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A

estrutura da cobertura do
Refeitório é constituída por vigotas
de betão pré-esforçado apoiadas em
paredes de alvenaria de tijolo vazado que
compartimentam o interior do desvão, não
sendo este acessível a partir do interior
do edifício. Após a remoção do telhado
existente foi possível verificar a necessidade
de se proceder ao reforço desta estrutura,
já que parte das vigotas se encontrava
sem as devidas condições de apoio.
A estrutura de madeira das coberturas
das Alas do Claustro da Portaria e do
Claustro da Prisão foi reparada, tendo sido
substituídos os elementos estruturais que
evidenciavam ataques de insectos xilófagos.

Todos os elementos estruturais de madeira
foram alvo de um tratamento anti-xilófago,
sendo posteriormente protegidos com um
verniz intumescente. A proteção contra
incêndios foi reforçada com a instalação de
um sistema de deteção nos desvãos das
coberturas com estrutura em madeira.

“

Ao nível do revestimento das coberturas
optou-se por uma solução do tipo cobertura
ventilada. A admissão de ar é favorecida ao
nível dos beirais e segundo os alinhamentos
das telhas passadeira, sendo a sua exaustão
possível através de telhas ventiladoras e
das redes de ventilação colocadas sobre as
cumeeiras e rincões.

Ao nível do revestimento das coberturas
optou-se por uma solução do tipo cobertura
ventilada. A admissão de ar é favorecida ao
nível dos beirais e segundo os alinhamentos
das telhas passadeira, sendo a sua exaustão
possível através de telhas ventiladoras e
das redes de ventilação colocadas sobre as
cumeeiras e rincões. Todas as telhas canal
foram fixas mecanicamente ao ripado. As
telhas que materializavam as capas foram
integralmente grampeadas e coladas.
Em função da dimensão da vertente das
coberturas procedeu-se ainda, segundo
alinhamentos horizontais previamente
definidos, à fixação mecânica das telhas
capa ao ripado. O sistema complementar
de estanquidade aplicado foi do tipo
membrana, permitindo assim, para além
da impermeabilização da cobertura, uma
elevada permeabilidade ao vapor associada
a uma reduzida sobrecarga sobre as
estruturas das coberturas.
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Os elementos pétreos existentes na
envolvente das coberturas foram alvo de um
processo de limpeza mediante escovagem
manual antecedida da aplicação de vários
ciclos de biocida.
Ao nível da rede de drenagem das águas
pluviais, procedeu-se à revisão da rede
existente visto que a mesma já havia sido
intervencionada há relativamente pouco
tempo e apenas carecia de algumas
reparações localizadas.

A facilidade, segurança e comodidade
no acesso às coberturas dos edifícios
para efeitos de manutenção são aspetos
fundamentais a ter em conta nas
intervenções de reabilitação. Apenas
desta forma será possível assegurar a
implementação de rotinas de manutenção
preventiva que garantam a durabilidade
prevista para os elementos construtivos
recentemente intervencionados

De forma a possibilitar um acesso cómodo
e seguro a estas coberturas, procedeu-se
à instalação de passadeiras cuja forma
e dimensão replicam as das passadeiras
argamassadas existentes nas restantes
coberturas do Mosteiro. Esta solução
permitiu uma circulação mais cómoda e
consequentemente mais segura em todo
o perímetro das coberturas. Foram ainda
instaladas linhas de vida definitivas em
todos os locais onde se verifica risco de
queda em altura.
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