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Estudo de caso

O Museu de Arte Popular surge após a Exposição do Mundo Português 
de 1940, do reaproveitamento dos pavilhões de maior dimensão. Este 
museu foi adaptado de construções com o carácter efémero de uma 
exposição temporária, pelo que não possuía o nível construtivo de 
outros museus remodelados da época [1].
A intervenção realizada pretendeu atenuar ou eliminar as anomalias 
identificadas na fase de diagnóstico, tendo por base uma metodologia 
de reforço ou substituição dos elementos estruturais danificados, cujo 
levantamento rigoroso só foi possível em fase de obra.
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Estado de conservação

Foi efectuado um levantamento do estado 

de conservação do complexo, que constituiu 

a base do projecto de execução. Para tal, 

foram efectuadas observações do exterior, 

não tendo sido possível, à data do estudo, 

a realização de sondagens mais intrusivas 

que permitissem a caracterização rigorosa 

do edificado.

Fachadas Norte e Sul
A entrada principal do museu realiza-se pela 

fachada Norte, que apresentava anomalias 

que se prendiam com o mau estado de con-

servação localizado dos seus revestimentos, 

nomeadamente destacamento do revesti-

mento de cavanite, havendo ainda indícios de 

delaminação de betão. 

A fachada Sul possuía elementos em can-

taria fracturados e diversas fendas verticais. 
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Metodologia de intervenção 
– fase de execução

Com base nas anomalias identificadas, foram 

definidas em fase de projecto de execução 

uma série de medidas que visavam a sua 

eliminação ou atenuação, tendo sido depois 

adaptadas com o decorrer dos trabalhos.

Para os pórticos Nascente e Poente, previu-

-se o seu desmonte localizado; reparação, 

limpeza e reconstituição de secções de ma-

deira deterioradas, incluindo tratamento con-

tra o ataque de xilófagos. Relativamente ao 

pórtico Norte, previu-se a inspecção e ma-

peamento de zonas delaminadas ou fendilha-

das; corte e remoção de betão degradado, 

com preparação da base para a ligação das 

argamassas/betão de reparação; limpeza de 

armaduras por processo abrasivo e substitui-

ção ou reforço de varões cuja secção apre-

sentava uma redução significativa da sua sec-

ção; aplicação de argamassa ou micro-betão 

de reparação. Finalmente, para o pórtico Sul 

previu-se a limpeza das superfícies; desmonte 

e reconstrução das zonas degradadas; tra-

tamento de fissuras e fracturas; substituição 

de elementos profundamente degradados e 

tratamento de juntas abertas ou danificadas.

1 | Vista geral do Museu de Arte Popular e 

identificação das fachadas intervencionadas.

2 e 3 | Platibanda do Pórtico Poente antes e após 

a intervenção, com substituição dos elementos de 

madeira deteriorados.

4 e 5 | Pormenor de apoio dos prumos de madeira 

em peças metálicas para evitar o contacto com o 

embasamento.

Fase de obra 
– assistência técnica

Conforme já foi referido, apenas com o início 

dos trabalhos, nomeadamente remoção de 

revestimentos, foi possível observar e carac-

terizar com rigor as estruturas de suporte dos 

pórticos, que permitiu adaptar as metodolo-

gias definidas em fase de projecto à realidade 

encontrada nas diversas frentes de trabalho.

As estruturas de madeira dos Pórticos Nascen-

te e Poente apresentavam um estado de de-

terioração bastante avançado, com apodre-

cimento generalizado de elementos e perdas 

de secção consideráveis, em particular junto 

à base. Toda a estrutura apresentava ataque 

por insectos xilófagos – térmitas.

As secções levantadas foram verificadas ao 

abrigo do Eurocódigo 5 [2], tendo sido veri-

ficada a necessidade do seu reforço. Este 

foi realizado com elementos de madeira de 

Pinho Bravo, de classe de qualidade E [3], 

tendo sido previstos pormenores que tiveram 

em conta a durabilidade destes elementos no 

ambiente marítimo desfavorável em que se 

encontram, bem como para prevenir o ataque 

por insectos xilófagos. 

2 3

4 5

A nível da platibanda, o destacamento do 

revestimento conduziu à exposição de perfis 

metálicos com sinais de corrosão.

Pórticos Nascente e Poente
Os pórticos Nascente e Poente, de constitui-

ção semelhante entre si, apresentavam ano-

malias semelhantes, sendo mais evidentes 

no Pórtico Poente, uma vez que possui uma 

orientação mais desfavorável.

As lacunas nos revestimentos (placas de ci-

mento, telhas, rebocos), bem como a fendi-

lhação encontrada, deixaram a estrutura inte-

rior de suporte exposta, constituída maiorita-

riamente por elementos de madeira que se 

encontravam apodrecidos e afectados por 

ataques de térmitas. 
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A estrutura metálica do Pórtico Sul apresenta-

va um nível de corrosão bastante acentuado, 

ocorrendo delaminação dos próprios perfis. 

A principal operação realizada neste pórtico 

compreendeu o escoramento da estrutura, 

remoção dos elementos danificados tanto 

nas colunas como nas vigas existentes, inser-

ção de novos perfis metálicos (HEB140); re-

construção das colunas com colocação de 

armadura metálica nas juntas.

A intervenção no Pórtico Norte foi menos in-

trusiva, tendo sido reparado o betão delami-

nado com argamassas de reparação e limpe-

za das armaduras existentes.

Conclusões

Este artigo descreve o projecto de reabilitação 

das fachadas do Museu de Arte Popular em 

Lisboa, desde a fase de diagnóstico estrutural 

à obra. 

O museu, cuja construção possuía um carác-

ter temporário, está inserido numa zona de 

exposição ambiental agressiva – junto ao Rio 

Tejo, apresentando à data da intervenção um 

conjunto de anomalias decorrentes dessa 

exposição e ainda do ataque de insectos xiló-

fagos e do decaimento natural num edifício 

da sua idade.

A reabilitação, em fase de obra, resultou da 

concretização da metodologia definida em

fase de projecto, adaptada à realidade encon-

trada no local após o desmonte dos elemen-

tos superficiais que constituem os pórticos, 

em estreito contacto entre o empreiteiro, res-

tauro, projectista e dono de obra. 

* Artigo redigido ao abrigo do antigo acordo 

ortográfico.
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Estudo de caso

6 e 7 | Corrosão do perfil metálico de suporte e 

esquema de colocação de armaduras em aço 

inox nas juntas das colunas de tijolos cerâmicos.

8 e 9 | Identificação de zona delaminada e 

exposição das armaduras para limpeza em fase 

de obra.
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