Boas Práticas

Trasladação da Capela
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Caraterização
da preexistência
A pequena capela, de devoção a S. Lourenço,
situava-se no lugar de Cilhares, ou Silhares,
freguesia de Felgar, no concelho de Torre de
Moncorvo. Segundo os registos da época, foi
construída entre 1892 e 1893, substituindo
uma mais antiga, em ruínas. A sua trasladação
decorreu nos anos 2012 e 2013.
A necessidade de submergir a área e a
identidade do espaço com a população
estiveram na origem da reconstrução noutro
local (fig. 1).
A construção, de caráter popular,
compreendia, na sua envolvente, paredes
em alvenaria seca de pedra de xisto, com
vãos entaipados sob reboco de cal com
caiação a branco e cinza, definindo um
alinhamento de soco (fig. 2). A estrutura da
cobertura, de construção muito rudimentar,
era executada em madeira de castanho, em
telha vã do tipo “Marselha” (fig. 3).
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A telha estava assente sobre ripado em
madeira de castanho, e assentava sobre um
beirado simples de telha de “aba e canal”,
apresentava degradação generalizada
(fig. 4). A estrutura era composta por uma
viga pau de fileira de cumeeira em madeira de
castanho e barrotes em madeira de castanho,
espaçados de cerca de 50 cm, apoiando na
viga e nos frechais sobre as duas paredes
laterais. Estas estavam encimadas com
viga/cinta em betão armado de volumetria
imprópria, que se retirou na nova construção.
Apresentavam mau estado de conservação e
de originalidade muito duvidosa.
No interior as paredes exteriores estavam
rebocadas e caiadas. O pavimento em
terra batida (foram efetuadas sondagens
para verificar a existência de outro tipo de
pavimento, mas não foram encontrados
qualquer tipo de vestígios).
O património artístico integrado compreendia
o altar-mor em madeira policromada e
dourada, da escola portuguesa, de província,

datado de 1907, de transição entre os
estilos maneirista e barroco nacional (fig. 6).
Apresenta uma planta plana, com remate
em arco, constituído por dois semi-arcos,
unidos ao centro por uma junta simples.
Denota ainda uma influência renascentista no
remate do altar, apresentando uma estrutura
de um corpo e um tramo. É composto por
um embaçamento com banco e predela
recortada, sobressaindo a mesa de altar em
forma de urna.
Apresentava uma camada de preparação
branca, provavelmente constituída por
uma carga, sulfato de cálcio aglutinado por
adesivo proteico (cola animal), sem vestígios
de bólus nem folha metálica. A policromia era
constituída por pigmentos, provavelmente de
origem mineral, aglutinados em óleo vegetal,
provavelmente linhaça, não apresentando
verniz como pigmento final. A mesa do altar
apresentava ter sido completamente refeita,
tendo toda a sua estrutura externa sido
policromada, com decapagem da pintura
original, numa grande parte da área (fig. 7).
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1 | Aspeto da marcação das cotas de trabalho.
2 | a) A fachada da capela e aspeto parcial da envolvente; b) Aspeto da envolvente.
3 | Cobertura em telha vã.
4 | Telha tipo Marselha e beirado em telha de aba e canal, em mau estado de conservação.
5 | Sondagem ao pavimento existente.
6 | Datação do altar-mor.
7 | a) Altar-mor; b) Pormenor do encosto à parede.
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Metodologia de intervenção
Uma operação de trasladação envolve, para
além de todos os procedimentos usuais em
intervenção no património edificado, um
registo completo da situação pré-existente,
com identificação de todos os materiais
aplicados e processos construtivos
utilizados, bem como de todas as fases
por que passou, com a identificação das
metamorfoses que sofreu ao longo do seu
tempo e vida. Após essa fase será pensada
a metodologia de intervenção, com a
escolha das técnicas construtivas e dos
materiais a aplicar e a manter.
O objetivo é prolongar a vida de modo a
que perdurem no tempo, para poder ser
desfrutado e estudado pelas gerações
futuras.
Foram feitos registos pormenorizados
da pré-existência, com execução de
levantamentos topográficos e fotográficos,
a cores e com macrofotografia à luz natural,
mapeamentos, com identificação do estado
de patologia dos diversos elementos da
construção.
Foram executadas janelas de sondagem,
em locais escolhidos, para inferir da eventual
existência de policromia subjacente, bem
como o seu estado de conservação. Foram
escolhidos, entre outros, e o aro a ilharga da
curva do aro, as caixas laterais do corpo da
mísula e o tampo do sotobanco.

8 | Exemplo de janela de sondagem.
9 | a) Padieira e ombreiras e vão antes da
desmontagem;
b) Padieira e ombreiras e vão após a montagem.
10 | Pormenor do apoio dos barrotes na zona do
frechal.
11 | Pormenor da colocação da viga de
cumeeira.
12 | Lettering na fachada principal.
13 | Cruz na fachada principal.

Foi também feito o levantamento da camada
branca, bem como o verniz pigmentado
e dourado, tendo-se constatado o mau
estado de conservação dos elementos e da
pouca policromia restante e ligeiros vestígios
de douramento em avançado estado de
degradação (fig. 8).

Intervenção
O desmonte da construção compreendeu a
remoção da telha e remoção dos rebocos de
cal, o apeamento das paredes de alvenaria e
a desmontagem, com prévia numeração das
cantarias (fig. 9).
De seguida foi feita a reconstituição do
edifício respeitando as dimensões primitivas
e as técnicas construtivas originais. As
paredes exteriores foram executadas com
aproveitamento do material primitivo. Todo
o xisto das alvenarias foi reaproveitado
na nova capela. No local original apenas
ficaram, para memória futura, as fundações
das alvenarias existentes.
Foi utilizada argamassa à base de cal apagada
e cal hidráulica natural. No coroamento foi
efetuado um respaldo com o mesmo tipo
de argamassa. De seguida foi colocado um
freixal em madeira de pinho tratado, com a
secção de 0,20 x 0,10 m, assente ao baixo,
respeitando as técnicas tradicionais de
construção em madeira, fixado por meio
de parafusos de aço inoxidável e fixação
química (fig. 10). Foi colocada uma viga
de cumeeira no mesmo tipo de madeira,
com a secção de 0,25 x 0,30 m (fig. 11), e,
como estrutura secundária, barrotes, em
pinho tratado com a secção de 0,09 x 0,09 m,
com encaixe em “boca de lobo”. Sobre
essa estrutura foi colocado um estrado em
madeira de pinho tratado, com 16 mm de
espessura, formando leito para a colocação
da subtelha, sobre o qual foi colocado um
ripado e contra ripado em pinho tratado e
membrana subtelha permeável ao vapor,
de modo a garantir o funcionamento como
cobertura ventilada. O novo revestimento
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cerâmico foi executado em telha de aba e
canal com beirado “à portuguesa”.
O teto da capela foi revestido com um novo
forro em madeira de pinho tratado com
16 mm de espessura, de encaixe macho
e fêmea, ocultando toda a estrutura com
exceção da viga de cumeeira.
Com a dotação da cobertura com novo
forro e subtelha pretendeu-se melhor as
condições higrotérmicas do interior da
capela, condição fundamental para melhor
preservação do altar-mor em talha.
A porta de entrada principal foi executada
em madeira, com posterior pintura,
substituindo a porta existente metálica sem
valor arquitetónico.
Foi executado um novo pavimento revestido
a mosaico porcelânico de tonalidade e
textura da ardósia preta.
Todos os paramentos interiores e
exteriormente foram rebocados e
estanhados com argamassas à base de cal
hidráulica natural e posteriormente caiados,
mantendo-se o soco a negro no exterior.
Foram reproduzidos o “lettering” e a cruz
(figs. 12 e 13) existente na fachada principal.
Relativamente ao altar-mor, o suporte
encontrava-se, de um modo geral, em
bom estado de conservação e coesão.
Apresentava vestígios de ataque de insetos
xilófagos. Apresentava fendas e fissuras,
devido às alterações bruscas de humidade e
temperatura.
A camada de preparação apresentava-se
também em bom estado de conservação
e adesão. Não apresentava vestígios de
bolus nem de folha metálica. Apresentava
deposição forte de camada de poeiras e
sujidades, deposição de material orgânico,
como teias de aranha e casulos de insetos.
Verificavam-se também destacamentos
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da película cromática. Não se verificou a
existência de revestimento com verniz.
A metodologia compreendeu o apeamento
e desmonte da estrutura, a numeração
das peças, a prefixação parcial da
camada polícroma, facing, e proteção e
acomodamento das peças.
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Numa segunda fase foi feita uma limpeza
mecânica, desinfestação curativa e
preventiva, seguida de uma consolidação do
suporte lenhoso.
De seguida foram feitas as colagens
dos elementos destacados durante a
desmontagem do altar, bem como o
tratamento dos elementos metálicos
funcionais e substituição dos não funcionais
por elementos em metal niquelado resistente
à oxidação e protegidos pela aplicação de
um filme acrílico (fig. 14).
Foram colocadas duas novas colunas,
em substituição das colunas em falta, e
atendendo ao mau estado das policromias,
foram executadas novas, de acordo com
indicações da Direção Regional de Cultura
do Norte
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14 | Algumas etapas da intervenção no altar-mor:
(a) Levantamento gráfico; (b) Aspeto final, após a
intervenção; (c) Consolidação do suporte;
(d) Limpeza mecânica do reverso; (e) Levantamento
gráfico das medidas do forro antes do tratamento;
(f) Vista do forro após tratamento; (g) Pormenor
de vestígios de pintura na ilharga lateral da mesa;
(h) Pormenor do reforço da zona de cravagem
ao suporte da alvenaria da mesa; (i) Colagem de
elementos destacados.
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