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Inserida no âmbito das intervenções de
manutenção e conservação dos monumentos
afetos à Direção-Geral do Património
Cultural, a Samthiago realizou recentemente
duas intervenções em terraços, que tiveram por
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em coberturas e a sua manutenção: uma no
Mosteiro dos Jerónimos e outra no Museu
Nacional do Teatro, ambos em Lisboa.
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Terraço: tipologia e
características gerais
Do ponto de vista arquitetónico, uma
cobertura possui essencialmente
três funções: uma utilitária, de
impermeabilização, isolamento e proteção;
uma estética, ao definir a forma e linha
final do conjunto; e uma económica, ao
permitir a sua rentabilização em termos de
utilização e de recursos.
Uma cobertura é definida também pela
sua forma. Atendendo à sua localização,
deverá sempre adotar um eficiente
sistema de drenagem das águas pluviais,
possuindo em si os elementos de captação,
escoamento e proteção, tendo em vista
a otimização da sua função utilitária.
A cobertura poderá adotar inúmeras
soluções; uma delas poderá ser a cobertura
plana, caso em que a cobertura deverá
possuir uma inclinação mínima que
permita o escoamento das águas pluviais,
direcionadas num ou vários planos.
Coberturas planas, com pequenos declives
(entre 1 a 3 por cento) são usualmente
designadas por terraços.

Mosteiro dos Jerónimos e
Palácio Monteiro-Mor
Temporal e estilisticamente
descontextualizados, o Mosteiro dos
Jerónimos e o Palácio do Monteiro-Mor, atual Museu Nacional do Teatro,
adotam formalmente algumas soluções
semelhantes para a definição da sua linha
arquitetónica, entre elas a utilização do
terraço enquanto solução de cobertura.
O Palácio do Monteiro-Mor, construído entre
os séculos XVIII e XIX, tem planta retangular,
com coberturas diferenciadas, adotando a
solução de terraço na cobertura da torre;
aqui, o prolongamento das pilastras permite
a fixação de guardas metálicas, o que
torna este espaço utilizável. A utilização
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1 | Mosteiro dos Jerónimos. Vista geral
sobre o terraço de ligação entre o corpo
sul e a Igreja do Mosteiro.
2 | Vista geral sob o terraço da torre do
Palácio de Monteiro-Mor, atual Museu
Nacional do Teatro.
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de um revestimento e a existência de um
sistema de drenagem e escoamento de
águas cerâmico asseguram a sua função de
impermeabilização e isolamento.
Já o Mosteiro dos Jerónimos, iniciado
durante o século XVI, adota a solução de
terraço em inúmeros espaços, da primeira
metade do século XX, entre eles o de ligação
entre o corpo sul e a Igreja, sob a passagem
abobadada da sua fachada principal. Aqui, o
revestimento pétreo e um simples sistema de
escoamento asseguram a função de cobertura.

Intervenção de conservação
Diferindo na tipologia dos materiais
constituintes e salvaguardando as
diferenças que daí advém, as intervenções
de conservação e manutenção dos terraços
do Mosteiro dos Jerónimos e do Museu
Nacional do Teatro equiparam-se nas
metodologias empregues, bem como nos
objetivos a atingir. Se no primeiro estava
prevista a reparação das juntas do lajedo
do terraço sobre a bilheteira do Museu
Nacional de Arqueologia, bem como
o tratamento das pedras da respetiva
abóbada subjacente, já no segundo
pretendia-se a conservação e o restauro
dos elementos pétreos e também cerâmicos
apenas da cobertura. As duas intervenções
procuravam a manutenção da função das
coberturas para atingir, por consequência, a
estabilidade do interior.
Nos dois edifícios, a constante exposição
daquelas áreas aos fatores climatéricos
promoveu a degradação dos materiais,
sobretudo das juntas que, descoesas
ou completamente abertas, passaram
a ser um ponto de entrada de água e
de aparecimento de patologias que
contribuíram largamente para a degradação
das estruturas internas.
No Mosteiro dos Jerónimos, as juntas
da cobertura foram em tempos fechadas

com uma argamassa constituída por um
ligante do tipo Ledan C30 ou mesmo cal
hidráulica. No interior, as uniões entre os
blocos que integram a abóbada (embora
rebaixadas) são em cimento. Em virtude
das infiltrações verificadas, toda a pedra
estava contaminada por eflorescências
(quando os sais cristalizam à superfície)
e criptoeflorescências (quando os sais
cristalizam dentro do substrato), resultando
em arenização, lascasgem ou mesmo perda
definitiva de material.
No Museu Nacional do Teatro, o
cimento estava presente nas juntas à
superfície, podendo até ter sido o meio
de assentamento dos próprios ladrilhos,
aquando da sua recuperação nos anos 80.
O interior (sala de arquivo da Biblioteca) é
rebocado e estucado, encontrando-se em
muito mau estado de conservação devido
às infiltrações na cobertura.
Nas duas situações, constatámos que o
uso de argamassas em cimento pode ter
promovido a proliferação de sais, causando
problemas e pondo em causa a integridade
dos suportes. Segundo Catherine Woolfitt,
no seu artigo sobre Sais Solúveis em
Alvenarias, “os sais solúveis são o principal
agente da degradação dos materiais de
construção porosos e um motivo de grande
frustração para as pessoas envolvidas na
conservação de edifícios históricos, uma
vez que os seus efeitos destruidores estão
intimamente relacionados com os ciclos
de molhagem e secagem das alvenarias”.
A autora explica que o cimento Portland
é uma potencial origem dos sulfatos
que contribuem significativamente para
a degradação dos trabalhos em pedra
onde tenha sido usado em reparações
passadas e que, por ser mais resistente,
menos poroso e menos permeável do que
a pedra utilizada, torna-se inadequado
para tratamentos em alvenarias históricas.
Embora seja menos duradoura, será sempre
preferível o uso da cal.

As argamassas de reparação e
refechamento de juntas podem ser
utilizadas para se comportarem
sacrificialmente em relação ao substrato de
alvenaria, desde que sejam sempre mais
permeáveis e porosas do que o material
que unem, porque os sais migram para
essas zonas e aí precipitam. A solução para
as duas empreitadas foi, precisamente,
trabalhar e reparar corretamente as juntas,
abrindo, saneando, limpando e estucando
até à superfície. A estanquicidade dificultará
a passagem da água e o contacto com
o cimento, reduzindo a possibilidade de
produção de soluções salinas e posteriores
mecanismos de cristalização. De igual
modo, as juntas terão uma função protetora
por serem mais suscetíveis que a alvenaria
ou o material cerâmico. Na intervenção
do Museu Nacional do Teatro foi, ainda,
realizada uma impermeabilização do
material cerâmico, por meio da aplicação de
um produto hidrófugo, por se tratar de uma
tijoleira muito porosa.
Estas soluções não são definitivas para os
problemas relacionados com infiltrações
e consequente migração e acumulação
de sais. Apenas a observação constante
e atenta e a manutenção periódica
dos espaços permitirá aumentar a sua
longevidade. Um terraço é uma cobertura e,
como sabemos, as coberturas, sobretudo
as dos edifícios históricos, deverão ser
inspecionadas todos os anos e realizados
planos de manutenção regulares.
Será pertinente que os agentes
responsáveis pela gestão dos nossos
monumentos assumam cada vez mais a
necessidade de conservar e realizar planos
de manutenção do edificado histórico;
apenas assim será possível evitar danos
maiores que levam à perda de património e
a investimentos avultadíssimos para a sua
recuperação
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