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RESUMO  

O património cultural espelha as tradições, costumes e valores de uma sociedade. É essencial na 

preservação da sua identidade e na transmissão de valores para as gerações seguintes. 

Portugal tem um grande património edificado, para o qual as edificações religiosas são um grande 

contributo. É fundamental tentar preservá-las ao máximo, o que implica uma manutenção e cuidado 

contínuos, até porque muitas destas edificações têm muitos anos. 

O objetivo desta dissertação consiste em elaborar uma ficha de avaliação expedita de danos estruturais 

em igrejas, contribuindo assim para uma primeira avaliação do estado geral de conservação das igrejas 

em Portugal. Esta ficha vai estar disponível online e deve ser preenchida para todas as igrejas do país 

por alguém com responsabilidade na gestão/conservação do edifício, como um pároco ou um zelador. 

Por isso a ficha deve ser de preenchimento fácil e intuitivo.  

Para a elaboração da ficha foram estudados vários trabalhos realizados pelo Núcleo de Reabilitação do 

Instituto de Construção da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto (NR do IC-FEUP), para 

melhor se compreenderem os danos mais frequentes e gravosos que aparecem neste tipo de imóveis. Foi 

feita também uma incursão sobre a história da arquitetura portuguesa, para se ter uma noção espacial 

das igrejas e a sua evolução, assim como das técnicas, materiais e sistemas mais utilizados aquando das 

suas construções. 

A informação a recolher com a ficha passa pelo registo de parâmetros relacionados com a caraterização 

da construção, bem como com a identificação de anomalias. 

Depois de preenchida, os seus dados são tratados por uma folha de cálculo que informa sobre o estado 

geral do edifício e sobre a necessidade, ou não, de uma inspeção mais detalhada, feita por alguém com 

conhecimento na área. 

 

Palavras-Chave: Património Cultural, Igrejas, Inspeção, Manutenção, Anomalias, Avaliação.  
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ABSTRACT 

Through cultural heritage we understand traditions, costumes and values of a society. It is crucial to 

preserve the identity and pass on to next generations.  

Portugal is rich on its building heritage and religious buildings in several styles, marking different 

historical periods that contribute for it. It’s essential to preserve them, most of these buildings have many 

years, which implies a continuous maintenance and care. 

The goal for this thesis is to prepare an assessment of structural damages in churches that will help in 

the first approach to evaluate the general state of conservation of these buildings in Portugal. A form 

concerning about these issues will be developed, one for each church, and it will remain available online 

in order to keep being updated by people with responsibilities in the management of these churches 

(such as a priest or a janitor). Therefore, the form must be intuitive and easy to fill. 

Several works developed for the Rehabilitation Nucleus of the Construction Institute from the 

Engineering Faculty of Porto University were studied to better understand the most frequent damages 

that occur in these constructions. At the same time, a contextualisation of the history of Portuguese 

architecture was carried out in order to explain the different types of churches (interior spaces, 

techniques, material and most used systems during their construction). 

The form collects records of the construction characteristics and identifies anomalies. 

Once completed, the data is processed by a worksheet that informs about the general condition of the 

building, and if it needs, or not, a more detailed inspection by a specialist. 

 

Keywords: Cultural Heritage, Churches, Inspection, Maintenance, Evaluation, Anomalies. 
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1  
Introdução 

 

 

1.1. ENQUADRAMENTO GERAL 

O património cultural valoriza o território, incrementa a qualidade de vida e é reconhecido como um 

importante recurso económico. Por isso, a sua reabilitação tem hoje, mais do que nunca, um papel 

importante para o desenvolvimento do país.  

As igrejas, mais especificamente, constituem uma grande parcela destes edifícios patrimoniais. Em 

épocas passadas, o poder económico da religião católica fazia-se sentir de forma muito palpável, o que, 

aliado à sua missão de ser um abrigo para todos os cidadãos, levou à construção, ao longo dos séculos, 

de muitas e grandes igrejas, cujas medidas de acompanhamento e avaliação do estado do edifício 

assumem cada vez maior importância.  

Na presente dissertação, procedeu-se ao desenvolvimento de uma ficha de caracterização e avaliação de 

danos dos edifícios patrimoniais, igrejas, por forma a facilitar e uniformizar uma inspeção regular dos 

mesmos, realizada por uma entidade, particular ou pública, com responsabilidade no edifício, mantendo 

assim um controlo mais eficaz da sua conservação. 

Pretende-se que esta ficha funcione como um documento padrão a aplicar a estes imóveis, recolhendo 

os dados que lhes são relativos de forma sistemática. Este trabalho permitirá, assim, a análise e estudo 

destes edifícios de forma concordante, visto a informação recolhida ser comum ou muito semelhante 

entre todos. 

A ficha tem como objetivo avaliar o estado de conservação destes edifícios, registar as características 

estruturais e os danos observados. Servirá como ferramenta de gestão, através da criação de uma base 

de dados, que permitirá fazer estudos estatísticos. 

 

1.2. OBJETIVOS E METODOLOGIA DE TRABALHO 

Pretende-se apresentar uma proposta de metodologia expedita de caraterização preliminar da extensão 

de danos estruturais ou de sinais de alerta, na ótica do utilizador/gestor de edifícios patrimoniais, igrejas, 

através de uma ficha de inspeção que permita o registo, classificação, parametrização e hierarquização 

de danos estruturais e posterior tratamento estatístico. Pretende-se também definir requisitos de 

preenchimento, de tipos de atuação, ou de alertas estruturais. 

São então estabelecidos, como objetivos de trabalho, a conceção e elaboração da ficha de observação e 

levantamento de dados e a sua aplicação a cinco casos de estudo. Para além da criação de uma folha de 

cálculo que trate os dados e permita perceber o estado geral de conservação dos edifícios. 
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1.3. ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 

A presente dissertação foi dividida em seis capítulos e três anexos, organizados para que a informação 

seja exposta de forma clara e percetível. 

No capítulo 1 faz-se uma introdução ao tema do trabalho, explicando a sua necessidade e importância. 

São também apresentados os objetivos que se pretende atingir, assim como a forma como o trabalho vai 

estar organizado.  

No capítulo 2 é elaborado um estudo sobre a importância do património português nas suas vertentes 

cultural, económica e social. Expõe-se também a influência das construções religiosas neste universo e, 

paralelamente, é feita uma espécie de inventário de igrejas em Portugal, através de informação 

disponibilizada pelo Sistema de Informação para o Património Arquitetónico (SIPA). 

No capítulo 3 é feita uma descrição arquitetónica e de tipologias construtivas em Portugal, com o 

objetivo de compreender a conceção, as técnicas utilizadas na sua execução, e as alterações posteriores, 

tanto na estrutura como na envolvente. Também é importante conhecer esta história e evolução da arte 

e da arquitetura em Portugal, para se perceber em que momentos da história mais edifícios religiosos 

foram construídos. 

No capítulo 4 é realizada uma tipificação de danos com o objetivo de se perceber quais os mais 

frequentes, fazendo uma breve descrição de cada um deles e quais as principais causas. Posteriormente, 

aparece o desenvolvimento da ficha com a justificação para cada campo da mesma, assim como a sua 

metodologia de preenchimento. 

No capítulo 5 é aplicada a ficha aos casos de estudo para avaliar a sua exequibilidade e resultados. 

Realiza-se uma comparação entre os resultados obtidos para o preenchimento da ficha pelo autor e por 

alguém com responsabilidade na igreja em causa. Aparece o tratamento de resultados e as condições 

impostas por detrás deste tratamento. Por fim, apresentam-se ainda os cuidados a ter numa intervenção 

patrimonial, algumas soluções de intervenção para alvenarias de pedra e elementos de madeira, materiais 

mais utilizados na construção deste tipo de edifícios. 

No capítulo 6 expõem-se as principais conclusões deste trabalho, assim como uma reflexão sobre 

desenvolvimentos futuros. 

Nos anexos aparecem documentos considerados importantes para o melhor entendimento do trabalho. 

No Anexo A aparece um glossário com termos utilizados na construção e arquitetura religiosa, no Anexo 

B as folhas de cálculo com o tratamento dos resultados do preenchimento da ficha para o caso de estudo 

da Igreja de São João Novo e no Anexo C o preenchimento da ficha de avaliação expedita do estado dos 

edifícios, para um dos casos de estudo, Igreja de São João Novo. 
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2  
RELEVÂNCIA DO PATRIMÓNIO 

CONSTRUÍDO EM PORTUGAL – 
CONTRIBUTOS PARA UM 

CONHECIMENTO INTEGRADO 

 

 

2.1. INTRODUÇÃO 

A presente dissertação tem como objetivo a avaliação de danos estruturais em edifícios patrimoniais, 

nomeadamente igrejas. Torna-se, portanto, importante fazer uma caracterização do património edificado 

existente em Portugal, para se ter uma noção do universo com que se está a trabalhar. Vão também ser 

apresentados alguns números no que toca ao investimento feito na reabilitação e manutenção destes 

edifícios e possíveis retornos que estes geram. 

A reabilitação do património edificado tem um papel importante para o desenvolvimento do país. Trata-

-se de uma atividade com um interesse constante e que envolve aspetos de natureza cultural, social e 

turística com forte ligação à nossa própria identidade. 

O património cultural acrescenta valor ao território. No contexto da globalização, é um fator de 

competitividade que interessa potenciar como elemento de diferenciação e atração. Por outro lado, a sua 

preservação e valorização geram uma vasta gama de produtos e serviços que dinamizam a economia e 

fomentam competências especializadas com alto valor acrescentado [11]. 

O património edificado em Portugal obedece a regras precisas de classificação e proteção, definidas 

pela Direção-Geral do Património Cultural (DGPC), nomeadamente nas vertentes histórica, cultural, 

estética, social, técnica e científica. 

Neste capítulo será, portanto, feita uma breve definição do que é o património e a sua conservação. Um 

levantamento geral do património imóvel em Portugal e, de seguida, uma análise mais especifica e 

aprofundada para igrejas.  

 

2.2. PATRIMÓNIO 

2.2.1. DEFINIÇÃO DE PATRIMÓNIO 

Património cultural é o conjunto de todos os bens materiais e imateriais, que pela sua importância 

histórica e cultural têm um valor específico e que devem ser considerados como de interesse relevante 

para a preservação e identidade da cultura de uma dada região. De acordo com a sua particular forma 

de expressão cultural, é-lhes atribuído um significado valorativo, sendo classificados como património 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Dire%C3%A7%C3%A3o-Geral_do_Patrim%C3%B3nio_Cultural
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cultural. Posteriormente, determina-se a sua proteção, para assim garantir a continuidade e preservação, 

de modo a poder transmitir às gerações seguintes como fator de enriquecimento e coesão [8] [9] [11].  

Vasco Costa, que liderou a antiga Direção Geral de Edifícios e Monumentos do Norte, afirma que “… 

o património representa a formação, o investimento, o valor cultural de uma sociedade, o seu nível 

económico, a sua transformação e os seus hábitos, e as velhas e novas profissões” [10]. 

A United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) divide o património em 

dois grandes grupos, como ilustra a Figura 2.1: o património cultural e o património natural. O 

património cultural, por seu lado, encontra-se dividido em património material e património imaterial, 

sendo que o primeiro ainda se encontra subdividido em património imóvel e património móvel [7]. 

 

 

Figura 2.1 – Distribuição do Património segundo a Unesco [7] 

 

A UNESCO define que no património imóvel englobam-se: as obras arquitetónicas, os monumentos, os 

espaços arqueológicos, os centros históricos, as paisagens culturais, os parques históricos e jardins, os 

jardins botânicos, etc. Ainda segundo esta organização, o património móvel é composto por pinturas, 

esculturas e artesanato, entre outros. O património imaterial refere-se à música, ao teatro, à dança, à 

literatura, às expressões orais, às tradições, ao saber, aos espaços e práticas sociais, à religião, etc. O 

património natural está ligado à natureza e engloba, por exemplo, parques naturais ou marítimos de 

interesse ecológico, formações geológicas e físicas, paisagens naturais [7]. 

Além da preservação do património do país, compete ao Estado zelar pela transmissão do conhecimento 

que ele gera. Nesse âmbito é que se enquadra a Lei de bases do Património Cultural, a Lei 107/2001, de 

8 de setembro [3]. A legislação divide o património cultural em dois grupos: património material e 

património imaterial, dividindo-se o património material em património móvel e imóvel. Ou seja, a lei 

portuguesa vai de encontro ao definido pela UNESCO. 
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2.2.2. CONSERVAÇÃO DO PATRIMÓNIO 

Os monumentos vão-se degradando ao longo do tempo devido a ações naturais ou antrópicas. Ainda 

assim, são edifícios que, por norma, persistem por longos períodos comparativamente a qualquer outro 

edifício comum, devido à manutenção e normas de preservação de que são assistidos. No entanto, 

restaurá-los de modo a que recuperem o estado e propriedades iniciais é difícil até porque ao longo dos 

séculos assistiu-se a uma revolução nos estilos utilizados na arquitetura, com aplicação de diferentes 

materiais, novas técnicas de construção e correntes artísticas. Simultaneamente, também se verificaram 

mudanças ao nível do restauro, nomeadamente a partir do século XIX. 

O Renascimento, surgiu nos séculos XIV e XV e registou na história ocidental a primeira fase em que 

houve uma preocupação e consciência do passado, adotando algumas medidas para tentar recuperar ou 

conservar elementos desse tempo. Na altura, a atitude perante os monumentos não era de proteção da 

história. Alguns monumentos foram restaurados compondo o que restava e acrescentando partes 

modernas, tentando incorporar o novo no antigo de forma harmoniosa. O espírito de conservação dos 

edifícios como testemunhas culturais e históricas fracassou [17]. 

Até meados do século XVIII, o interesse científico pelos monumentos antigos desenvolveu-se 

lentamente. É nesta altura que se origina a atividade de restauro. Até então, as diversas ações de 

conservação, alteração de uso e renovação, não devem ser designadas de restauro, tal como hoje é 

entendido. O que apressou a definição de critérios de intervenção e de uma linha de atuação, foi um 

acontecimento em França, do qual resultou a destruição de vários monumentos e documentos. Ficou 

evidente a necessidade de proteger os monumentos e iniciar a discussão sobre a metodologia de 

conservação e restauro. O resto da Europa acompanhou estes desenvolvimentos, o que resultou em 

diferentes teorias e práticas como solução para esta preocupação, com o objetivo comum de proteção do 

monumento.  

O próprio Papa Leão XIII, aborda esta temática nos escritos acerca da Basílica de São Pedro [17], 

influenciando a origem de uma tendência que se viria a denominar de “restauro arqueológico” – aos 

edifícios históricos eram retirados os acrescentos de épocas anteriores que não fizessem parte do projeto 

inicial, até se perceber o aspeto original, e nenhuma inovação se deveria introduzir nem nas formas, nem 

nas proporções arquitetónicas, nem nas decorações do edifício. Os monumentos passaram a ser 

estudados e analisados, com o intuito de perceber como seriam na época da sua construção. 

Em 1931 surgiu o primeiro documento para a proteção patrimonial com a concretização da Conferência 

Internacional de Atenas sobre Restauro de Monumentos de onde resulta a Carta de Atenas, documento 

com o intuito de proteger os monumentos de interesse histórico, artístico ou científico de forma a 

valorizar as culturas das diferentes nações [13]. Posteriormente, foram feitas várias conferências e 

criadas várias cartas, com os avanços no campo do conhecimento e das técnicas de desenvolvimento 

surgiam problemas mais complexos que necessitaram da realização dessas conferências. Uma das cartas 

que apareceu foi a de Veneza, documento internacional que define a forma de conservar e de restaurar 

os monumentos e os seus sítios [14]. Mais tarde outra que também se desenvolveu com muita relevância 

foi a Carta de Cracóvia, pois percebeu-se que as diferenças culturais e ideológicas de cada civilização 

implicavam métodos de intervenção no património distintos e em constante alteração. Assim optou-se 

por não definir o modo de intervir, mas sim propor os princípios que se devem seguir, surgindo a Carta 

de Cracóvia para o efeito [16].  

As cartas serviram para organizar ideias dispersas acerca de restauro e uniformizaram de uma forma 

geral os princípios de intervenção. Posteriormente, esses trabalhos foram realizados de acordo com 

regras próprias em cada país, tendo em consideração esses princípios. Em Portugal, inicialmente, 
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procurou-se mais reconstituir do que restaurar, o que levou a que inúmeras igrejas em território nacional 

fossem alvo de intervenções que alteraram o aspeto, de acordo com as ideias dos intervenientes. 

Em 1881, foi elaborada a primeira lista que classificava os monumentos nacionais, que foi renovada 

anos mais tarde após a proclamação da República, quando se percebeu que a consciência para a 

importância da conservação do património (evoca memórias, histórias e uma perceção da nossa 

identidade) foi-se impondo. Esta realização foi exponencial nos anos seguintes em que se iniciou o 

Estado Novo, uma época que as obras de restauro foram prioridade. Na altura, Salazar assumia um 

especial interesse em todos os símbolos da Pátria Portuguesa e criou, inclusive, a Direção Geral dos 

Edifícios e Monumentos Nacionais, salvaguardando inúmeros monumentos portugueses. 

Após este período, Portugal continuou a demanda pela preservação do património, influenciado pelas 

ideologias e pensamentos estrangeiros, e elaborou critérios e orientações de procedimento. Foi criado o 

Instituto Português do Património Cultural (IPPC), que viria a ser substituído pelo Instituto Português 

do Património Arquitetónico (IPPAR), com o objetivo de promover a “salvaguarda e valorização de 

bens, que, pelo seu interesse histórico, arqueológico, artístico ou paisagístico, integrem o património 

arquitetónico e arqueológico do País” [20]. 

Este panorama de preocupação e respeito pelo património nacional integrou-se na nossa cultura e o país 

continuou a nomear e criar grupos responsáveis por essa atividade. Em 2006 surge o IGESPAR, I.P., 

através da junção do IPPAR e do Instituto Português de Arqueologia (IPA). Mais tarde, em 2011, o 

IGESPAR, I.P. foi fundido com o Instituto dos Museus e da Conservação, I. P., gerando a atual Direção 

Geral do Património Cultural (DGPC), cujo objetivo é garantir a salvaguarda e conservação dos bens 

que integrem o património cultural imóvel, móvel e imaterial [66]. 

Segundo a Lei nº107/2001 de 8 de setembro, que estabelece as bases da política e do regime de proteção 

e valorização do Património cultural, deve-se “…proteger e valorizar o património cultural como 

instrumento primacial de realização da dignidade da pessoa humana, objeto de direitos fundamentais, 

meio ao serviço da democratização da cultura e esteio da independência e da identidade nacionais…” 

[12]. 

É de destacar o papel ativo que Portugal tem assumido na valorização e defesa do seu património 

cultural. A nível do património construído são mais de 4 000 o total de bens classificados e 33 000 

inventariados, respetivamente [3].  

 

2.3. QUANTIFICAÇÃO DO PATRIMÓNIO IMÓVEL INVENTARIADO PELA DGPC 

Segundo a DGPC integram o património cultural imóvel os bens imóveis que assumem relevância para 

a compreensão, permanência e construção da identidade nacional e para a democratização da cultura. 

São bens que constituem testemunhos com valor de civilização ou de cultura [3]. 

Portugal é um país que, pela sua rica história, tem um vasto património edificado sendo muito difícil 

contabilizá-lo na sua totalidade. A DGPC vem fazendo um trabalho progressivo de identificação e 

inventariação deste património imóvel a par do Sistema de Informação para o Património Arquitetónico 

(SIPA) que o armazena numa base de dados com fichas identificativas para cada edifício, segundo os 

registos disponibilizados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), com base na informação 

administrativa [3]. Em 2017 estavam classificados 4 521 bens imóveis, dos quais 3 436 eram 

Monumentos, 562 Conjuntos e 523 Sítios. Refira-se que no ano referido havia 822 bens imóveis 

classificados como Monumentos Nacionais. 
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De seguida apresenta-se a distribuição dos imóveis do património cultural pelo país, registados pelo 

INE. Esta distribuição é feita por NUTS II, pelo que é importante perceber como esta divisão funciona. 

NUTS, o acrónimo de “Nomenclatura das Unidades Territoriais para Fins Estatísticos”, é um sistema 

de divisão do território em regiões. O NUTS II, mais especificamente, divide o território português em 

região Norte, Centro, Área Metropolitana (A. M.) de Lisboa, Alentejo, Algarve e Regiões Autónomas 

(R. A.) dos Açores e da Madeira. 

Os bens imóveis, como mostra a Figura 2.2, estão localizados maioritariamente na região Norte, onde 

se concentram 30,3% do total. Nas restantes regiões a distribuição é a seguinte: Centro 24,9%, Alentejo 

16,1%, (A. M.) de Lisboa 14,5% e R. A. dos Açores 6,6%. Na região do Algarve e R. A. da Madeira 

localizam-se em cada uma delas, 3,8% do total dos bens imóveis [67]. 

 

Figura 2.2 - Património cultural imóvel, por NUTS II (%), 2017 [67] 

Analisando a Figura 2.3 verifica-se que, mais de ¾ dos bens imóveis pertencem à categoria de 

Monumentos sendo a proporção mais elevada nas R. A. dos Açores e na Madeira, nas quais 96,0% do 

total dos bens imóveis respetivos são Monumentos [67].  

 

Figura 2.3– Património cultural imóvel, por categoria e região NUTS II (%), 2017 [67] 
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Pela análise da Figura 2.4 constata-se que, por categoria de proteção, os Imóveis de Interesse Público 

totalizavam 2 885 (63,8%) seguidos dos 822 Monumentos Nacionais e dos 814 Imóveis de Interesse 

Municipal. Os Imóveis de Interesse Público localizam-se predominantemente a Norte, Centro e A.M. 

de Lisboa, as quais em conjunto concentram quase ¾ dessa categoria. Os 822 Monumentos Nacionais 

distribuem-se maioritariamente a Norte, Alentejo e Centro, que em conjunto contabilizam cerca de 80% 

destes.  Nas R. A. dos Açores e Madeira encontram-se, predominantemente, Monumentos de Interesse 

Municipal [67]. 

  

 

Figura 2.4– Património cultural imóvel, por categoria de proteção e região NUTS II (%). 2017 [67] 

 

A Figura 2.5 ilustra que, por tipologia, os imóveis de Arquitetura Civil representam quase metade do 

total (48,8%), seguindo-se os de Arquitetura Religiosa (31,2%), representando as duas tipologias em 

conjunto 4/5 do Património Cultural Imóvel. As categorias menos representativas nos bens imóveis são 

os Sítios Arqueológicos (12,5%), Arquitetura Militar (6,4%) e a Arquitetura Mista (1,1%) [67]. 

 

Figura 2.5– Património cultural imóvel, por tipologias 

48.80%

31.20%

12.50%

6.40% 1.10%

Tipologia

Arq. Civil Arq. Religiosa Sítios Arqueológicos Arq. Militar Arq. Mista
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A partir da análise do gráfico da Figura 2.5 percebe-se a importância do património religioso na 

totalidade do património cultural imóvel de Portugal, representando cerca de 1/3 deste, sendo em 2017 

1 410 de um total de 4 521. 

2.4. PROTEÇÃO E GESTÃO, FINANCIAMENTO 

Cada vez mais a cultura tem vindo a ser vista como essencial para a qualificação dos cidadãos e do 

território, e determinante para o reforço da coesão. O aumento significativo do orçamento em 2018 face 

a 2017 demonstra essa consciencialização. 

Após alguns anos de estagnação era essencial alterar este paradigma financeiro. Encarou-se 2018 como 

um ano de consolidação. Os trabalhos que têm vindo a ser realizados, têm-se desenvolvido no sentido 

de reestruturar as entidades e dotá-las das condições básicas de funcionamento. 

Quanto ao património propriamente dito o objetivo passa por investir na preservação, revitalização e 

valorização do património para a sua utilização e usufruto dos cidadãos, promover e apoiar projetos de 

valorização do património com recurso aos fundos estruturais do Portugal 2020. 

O plafond de receitas gerais atribuído ao Programa Orçamental da Cultura, e considerado na proposta 

de Orçamento de Estado (OE) para 2018, foi de 306,8M€, dos quais 118 M€ foram para a Cultura 

propriamente dita, e o restante para a Comunicação Social.  

Este orçamento representou um crescimento de Receitas Gerais afetas ao orçamento da Cultura de 7,4% 

(8,1 M€), em relação a 2017. 

Na Figura 2.6 observa-se o crescimento nas Receitas Gerais da Cultura, face a 2015 de 22,4% (+22M€). 

 

 

Figura 2.6 – Crescimento nas Receitas Gerais da Cultura, desde 2015 até 2018 [75]. 

 

A distribuição do plafond de Receitas gerais e do aumento que este sofreu deveu-se às prioridades 

estabelecidas como medidas de ação para a valorização da cultura. Apostou-se mais na reposição do 

normal funcionamento dos organismos e na correção de situações de recorrente suborçamentação. 

Dentro do possível, também se iniciaram alguns incrementos de apoio. 

O orçamento global consolidado inclui todas as fontes de financiamento – para além das receitas gerais, 

ou seja, engloba fontes de receita, da esfera e responsabilidade dos organismos, como por exemplo 

bilheteiras, e está corrigido de redundâncias. Partindo destes pressupostos verifica-se que as outras 

receitas, nomeadamente receitas próprias têm uma influência importante nos orçamentos e no peso de 

cada um.  
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Na Figura 2.7 vê-se que a Cultura cresceu face ao orçamento inicial de 2015 em 16% (29M€) ou seja, 

216,7M€ contra 187,2 M€ em 2015. 

 

 

Figura 2.7– Crescimento nas Receitas Gerais da Cultura consolidado, desde 2015 até 2018 [75]. 

 

A repartição do orçamento global por fontes de financiamento permite aferir que se verificou um 

aumento nas receitas próprias, reflexo de um maior aproveitamento dos espaços e atividades. Verificou-

se também um aumento e um grande contributo das receitas gerais, indicando um esforço da parte do 

Governo em revitalizar esta área da cultura.  

O orçamento do Programa Orçamental da Cultura reparte-se pelas entidades – agregadas por área de 

intervenção – conforme mostra a Figura 2.8, permitindo concluir que, no que ao grupo Cultura diz 

respeito, há proporcionalidade na sua distribuição, evidenciando-se o património [75]. 

 

 

Figura 2.8 – Distribuição do orçamento por áreas [75]. 

 

Verifica-se, observando a Figura 2.9, um aumento dos orçamentos dos organismos, na generalidade, 

como reflexo do esforço que tem vindo a ser desenvolvido para reforçar o papel da cultura.  
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Figura 2.9 – Distribuição do Orçamento Total da Cultura por Organismo [75] 

Para concluir, em 2018 na distribuição do orçamento 40,8 milhões foram destinados à DGPC de um 

total de 480,6 milhões, sendo o organismo onde maior valor foi distribuído. 

Em números gerais, as despesas dos municípios com o Património Cultural em 2017 rondaram os 94,2 

milhões de euros, um aumento de cerca de 19% relativamente ao ano de 2016 (78,9 milhões de euros.), 

o que representa cerca de 25% do total gasto com as atividades culturais e criativas. A maior parte do 

investimento concentrou-se no setor dos museus (55%) e nos monumentos, centros históricos, sítios 

protegidos (16%), sendo o restante investimento canalizado para os sítios arqueológicos (5%), para o 

património imaterial (4%) e para outras atividades não especificadas (19%) [67].   

A Conta Satélite da Cultura é um projeto público que reúne dados estatísticos atuais e abrangentes sobre 

a cultura em Portugal. Com o objetivo de, segundo o Governo, "identificar a contribuição desta área 

para a riqueza nacional"[73]. 

A Conta Satélite da Cultura permite inferir que no triénio de 2010 a 2012, cerca de 66 000 entidades 

desempenharam atividades económicas integradas na área da cultural, simbolizando anualmente 1.7% 

do Valor Acrescentado Bruto (VAB) nacional, 2.0% do emprego total e 2.2% do total das remunerações 

estabelecidas [67]. 

2.5. PATRIMÓNIO RELIGIOSO 

A religião católica marca a história do Mundo e, consequentemente, da nossa cultura, dada a importância 

que teve durante séculos. O património edificado que lhe está associado é um dos mais ricos e extensos 

do nosso país. Antigamente, a par dos castelos e dos palácios, eram os maiores e mais luxuosos edifícios. 

As igrejas são um local de culto que as pessoas frequentam assiduamente e um instrumento 
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imprescindível no exercício da missão evangelizadora e pastoral da própria Igreja, pelo que é de valor 

acrescido o seu bom estado de conservação. A maioria das igrejas patrimoniais foi construída há mais 

de cem anos, o que implica que estejam sujeitas a maiores riscos, sendo essenciais as inspeções e as 

estratégias de reabilitação. Neste subcapítulo apresenta-se uma caraterização das Igrejas em Portugal, a 

respetiva distribuição territorial, a importância do património religioso no universo do património global 

existente em Portugal, e uma abordagem à tutela. 

A igreja em Portugal abrange 20 dioceses, como ilustra a Figura 2.10, agrupadas em três províncias 

eclesiásticas e o Ordinariato Castrense (diocese das forças armadas e de segurança). As três províncias 

eclesiásticas são a de Braga, Évora e Lisboa. A província de Braga abrange nove dioceses: Braga, 

Aveiro, Bragança, Coimbra, Lamego, Porto, Viana do Castelo, Vila Real e Viseu. A província de Évora 

abrange três dioceses - Évora, Algarve e Beja- e a de Lisboa abrange oito dioceses, nomeadamente 

Lisboa, Angra, Funchal, Guarda, Leiria-Fátima, Portalegre-Castelo Branco, Santarém e Setúbal.  

 

Figura 2.10 – Distribuição das dioceses portuguesas pelas três províncias eclesiásticas [39]  

Para a realização de um inventário de igrejas existentes em Portugal, procedeu-se ao registo destas por 

distritos, uma vez que a pesquisa por dioceses é complexa pelo facto de estas se confundirem na 

distribuição do território nacional. Acontece com alguma frequência igrejas presentes num determinado 

distrito pertencerem a uma outra diocese; por exemplo a diocese de Coimbra ter uma igreja que lhe 

pertença, mas que fica localizada em Viseu. Para além disto, os dados do anuário episcopal português 

não estão atualizados. Como tal, a forma mais eficiente de se obter um inventário de igrejas em Portugal 

é através dos dados fornecidos pelo SIPA, que apresenta os registos por distrito. 

Os dados sobre património, neste caso igrejas, variam muito, pois quase todos os dias são atribuídas 

novas classificações ou alteradas algumas já existentes. A 22 de maio de 2019 os dados relativos ao 

número de igrejas são os apresentados na Tabela 2.1. Previamente à apresentação desta tabela aparece 

uma breve explicação sobre a hierarquia dos imóveis da igreja e a definição dos diferentes conceitos 

(Igrejas, Mosteiros/Conventos, Catedrais, Santuários, etc.). 

A hierarquia dos templos católicos obedece à seguinte ordem: 

Igreja - designa o local em que um padre exerce atividade numa determinada paróquia; 
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Catedral ou Sé - é a igreja principal de uma diocese, onde se encontra a cátedra do bispo; 

Basílica – é uma igreja, com relíquias e estrutura para receber o papa. Para uma catedral se tornar 

basílica requer a aprovação do papa; 

Santuário - um santuário é um local sagrado onde, por devoção, acorrem peregrinos de diversas regiões;  

Convento/Mosteiro – local onde os religiosos se retiravam do mundo, primeiro sozinhos, depois em 

grupos. Convento é o termo usado para o edifício construído na malha urbana. A designação Mosteiro 

aplica-se ao oposto, ou seja, para um edifício construído fora da cidade. Devido à expansão das cidades, 

muitos Mosteiros encontram-se já em zona urbana. No entanto, são classificados de acordo com a data 

de construção. 

Para fazer a contabilização foi também necessário distinguir as igrejas paroquiais das restantes. Uma 

igreja paroquial é a que serve uma freguesia eclesiástica, com limites que podem não corresponder aos 

limites administrativo-políticos. Tem equipamento que lhe permite exercer as atividades mais básicas, 

que são as de dar sacramentos (todos eles) aos paroquianos. 

Uma antiga igreja paroquial não deixa de ter o título de igreja, continuando a ter um pároco e certos 

privilégios. Perde o estatuto de paroquial, mas mantém a sua relevância, acima de uma simples capela. 

Acontece que, alguns templos, pelas suas dimensões e pelo facto de ter um pároco nomeado, são criados 

já com as características de igreja, não sendo cabeças de paróquia e ficando sujeitas à que lhe é 

superior. Portanto, para uma igreja ser englobada no grupo de igrejas paroquiais tem de ter um sacerdote 

com poderes para ministrar os sacramentos. Esta é a grande distinção que existe dentro do universo das 

igrejas. 

Todos os mosteiros / conventos têm igrejas. Quando, ao longo do tempo, à volta dos mesmos, se 

desenvolveram povoações, elas acabam por assumir funções paroquiais. Mas nem todas as igrejas 

conventuais são necessariamente paroquiais. Muitas vezes, os mosteiros coexistiram com paróquias e, 

quando extintos em 1834, as igrejas paroquiais foram demolidas e acabaram por se instalar no Mosteiro. 

Quanto aos santuários, como escrito acima, são locais sagrados para onde, por devoção, acorrem 

peregrinos de diversas regiões (sendo necessário para todas estas fazer uma filtragem para ver quais 

destas igrejas já se encontra no grupo de igrejas paroquiais). 

A procura de igrejas foi feita por igreja paroquial, convento/mosteiro, catedral, santuário e outras igrejas. 

O que aparece a vermelho na tabela é precisamente o número de edifícios que se repetem, ou seja, por 

exemplo dos 11 Mosteiros/Conventos de Aveiro 4 já aparecem no grupo das igrejas paroquiais. 

Quanto à tutela de igrejas, não foi possível encontrar dados atualizados de acordo com o inventário 

acima apresentado, mas segundo [40] e relativo a Junho de  2018, de um universo de 4 379 igrejas, cerca 

de 84% eram privadas e pertencentes à Igreja, 2% pertenciam ao Estado, 13% sem informação e o restate 

1% pertencia ou a muncipios ou à Santa Casa da Misericórdia, ou até mesmo a uma pessoa ou grupo de 

pessoas.  
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Tabela 2.1 – Inventário de Igrejas de Portugal, por Distrito 

 

Analisando estes dados é possível observar que no Norte do País existe maior número de edifícios 

religiosos, sendo Bragança, Viseu, Braga, Porto e Guarda os distritos onde mais igrejas se 

contabilizaram. Em direção ao Sul, o número de igrejas vai diminuindo, à exceção de Lisboa que 

contabiliza 347. Setúbal é o distrito onde foram contabilizadas menos igrejas. Relativamente aos 

arquipélagos, os Açores contém um número relevante de igrejas, 207, enquanto a Madeira apresenta um 

número muito baixo, 54. 

 

Distrito/ 

Arquipélago 

Igrejas 

Paroquiais 

Outras 

Igrejas 

Mosteiros/Conventos Catedrais Santuários Total de 

Igrejas 

Aveiro 208 1 11 (4) 1 (1) 6 222 

Beja 103 9 11 (1) 1 (1) 1 123 

Braga 382 11 45 (8) 1 24 455 

Bragança 410 11 10 2 (1) 16 448 

Castelo Branco 168 10 10 (1) 2 (1) 4 192 

Coimbra  161 5 28 (2) 2 (2) 9 (2)  199 

Évora 74 17 49 1 6 (2) 145 

Faro 59 21 23 2 (1) 1 105 

Guarda 376 13 19 (3) 1 4 410 

Leiria 109 31 15  1 (1) 8 (2) 161 

Lisboa 192 56 108 (22) 1 (1) 15 (2) 347 

Portalegre 94 22 30 (2) 2 (2) 3 147 

Porto  397 20 63 (23) 1 (1) 11 (2) 466 

Santarém 133 14 34 (1) 1 5 (3) 183 

Setúbal 34 17 20 (1) 1 (1) 4 74 

Viana do Castelo 287 12 37 (12) 1 (1) 10 334 

Vila Real 264 3 6 (1) 1 7 280 

Viseu 380 24 32 (4) 2 (1) 22 (1) 454 

Açores 153 29 24 (1) 1 (1) 5 (3) 207 

Madeira 43 3 5 (1) 1 4 (1) 54 

Totais 4027 329 580 (87) 26 (16) 165 (18) 5006 
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3  
DESCRIÇÃO ARQUITETÓNICA E DE 

TIPOLOGIAS CONSTRUTIVAS EM 
IGREJAS 

 

 

3.1. INTRODUÇÃO 

A arquitetura em Portugal, foi, como na maioria das nações europeias, muito influenciada por todos os 

estilos, o que resultou num rico legado patrimonial.  

A arquitetura portuguesa, como todos os aspetos da cultura de Portugal, está marcada pela história do 

país e dos vários povos que se instalaram e influenciaram o atual território nacional. Teve também muita 

influência dos principais movimentos culturais e estéticos europeus que caracterizaram as várias épocas 

da História da Arte e a partir da qual foram introduzidos os diferentes estilos arquitetónicos mais 

conhecidos. Torna-se, portanto, necessário fazer uma reflexão prévia sobre a História da Arte e sobre 

como esta afetou a arquitetura a nível europeu e posteriormente em Portugal, para se perceberem as 

diferentes formas de conceção dos edifícios patrimoniais, neste caso igrejas, e como estas evoluíram. 

Esta análise é essencial para depois se poder olhar para os edifícios de forma mais objetiva e com a 

plena noção de como foram concebidos e materializados e, até, mais tarde, recuperados e reabilitados, 

tendo em conta a data da construção e eventuais operações de restauro. 

Na transição para o século XII existiam poucas construções novas e monumentais em Portugal. 

Contabilizavam-se apenas alguns castelos no Norte e em redor de Coimbra, não estava construída 

qualquer das grandes catedrais e os primeiros mosteiros estavam a começar a aparecer.  

A partir desse século houve uma grande união entre política e religião. D. Afonso Henriques seguiu esta 

estratégia e aliou-se a figuras importantes da Igreja para afirmar Portugal como um reino independente. 

O românico surge ao longo da segunda metade do século XI e início do XII, em que ocorreu uma série 

de transformações que permitiram o aparecimento e a expansão deste estilo arquitetónico. A partir desta 

altura houve um impulso para a construção de novos edifícios e monumentos, nomeadamente religiosos. 

O românico acaba por se identificar como o estilo que acompanha a fundação do reino de Portugal. 

Depois, aparecem todos os subsequentes como o gótico, o renascentista/maneirista, o barroco, o rococó, 

o neoclássico, o moderno e o contemporâneo, seguindo o padrão europeu. Houve, depois, algumas 

manifestações locais da arquitetura portuguesa, como o estilo manuelino. 

Na abordagem das tipologias construtivas e da forma como foram concebidas as igrejas ao longo dos 

séculos é utilizada uma linguagem muito especifica do universo construtivo/arquitetónico religioso. Por 

isso, para ajuda na análise do que foi escrito, é apresentado um glossário no anexo A. 
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3.2. ARQUITETURA ROMÂNICA 

3.2.1. MUNDO ROMÂNICO 

O românico, como estilo arquitetónico, surgiu na Europa no século X, na atual Normandia, fortemente 

inspirado pela arquitetura da Roma Antiga. 

Caracteriza-se por construções austeras e robustas, com paredes grossas e janelas muito pequenas, cuja 

principal função era resistir a ataques de exércitos inimigos e invasões bárbaras. 

O esquema do alçado interior das igrejas românicas faz-se através de colunas ou pilares, e abóbadas de 

berço. Por norma anexados à igreja estavam o campanário, a torre sineira, o batistério e a sacristia. 

Esta era a típica construção românica que, no entanto, podia variar consoante a influência, a importância 

e o propósito para que foram construídas. Por exemplo, em igrejas de peregrinação, como Cluny e 

Santiago de Compostela, a planta era desenhada em cruz latina com três a cinco naves abobadadas em 

pedra. A cabeceira era constituída por abside, absidíolos e deambulatório. Estas igrejas eram dotadas 

para receber grandes multidões e procissões, daí a utilidade do deambulatório, que permitia o decorrer 

normal das cerimónias simultaneamente com as procissões passando atrás do altar.  

O trifório, galeria semiabobadada aberta para a nave central, era colocado sobre as naves laterias mais 

baixas, para fazer a ligação estética entre a arcada e o clerestório dando outra plasticidade à parede que, 

de outro modo, ficaria vazia e fechada para o exterior, clerestório este que tinha a função de iluminar a 

igreja com luz natural. O nártex precedia a entrada e no alçado desta surgiam as torres sineiras. 

No Oeste e Sul de França havia as igrejas de cúpula, com influência direta da arquitetura muçulmana e 

bizantina, possuindo uma nave única muito ampla, em alguns casos com um transepto saído. A abside é 

tão larga como a nave. A nave central era coberta por uma série de cúpulas sobre pendentes sustentadas 

por arcos amplos.  

As características mais significativas desta arquitetura são: a utilização de abóbadas, pilares maciços 

que sustentavam paredes espessas, tirantes, contrafortes salientes, pedra aparelhada, aberturas raras e 

estreitas usadas como janelas, planta em cruz latina, nave única ou três naves (duas laterais mais 

pequenas, e uma central mais larga), cabeceira em abside ou quadrangular, torres que aparecem no 

cruzamento das naves ou na fachada, arcos triunfais, elementos decorativos como cornijas e frisos, porta 

grande que dá acesso ao interior (o portal), que era decorado com histórias da bíblia e do novo 

testamento. 

As catedrais românicas possuíam um sistema estrutural baseado em espessas paredes e abóbadas 

semicirculares localizadas logo abaixo do telhado, as paredes tinham de ser espessas e com poucas 

aberturas, pois resistiam tanto aos esforços verticais, quanto aos esforços horizontais gerados pelo vento, 

abóbadas e telhado. 

3.2.2. ROMÂNICO EM PORTUGAL 

O românico foi implementado em Portugal de forma gradual pelo Conde D. Henrique. Durante a 

reconquista, em que os reinos cristãos da Península Ibérica procuraram dominar a região, foram 

construídas muitas igrejas neste estilo, com o intuito de reconverter as populações à fé cristã. Por a 

reconquista se ter iniciado no Norte de Portugal, a sul não existem muitos vestígios de arquitetura 

românica, apesar de, por exemplo, a Sé de Lisboa ser românica. 

Os templos cristãos de então seguiam a tendência europeia, ou seja, eram pesados, com paredes muito 

grossas, poucas aberturas e consequentemente pouca iluminação. A planta era normalmente em cruz 



Danos Estruturais em Edifícios Patrimoniais. Metodologias Expeditas de Avaliação. 

 

 

 

17 

 

latina, com três naves de abóbadas de pedra em vez de travejamento de madeira, duas laterais mais 

pequenas, e uma central mais larga. Eram separadas por arcada ou colunas grossas. 

O material utilizado era maioritariamente granito no Norte, calcários no Centro e Taipa conjugada com 

tijolo no Sul. 

A Sé de Braga, foi o primeiro monumento românico português. Derivou da Catedral de Santiago de 

Compostela, sendo uma igreja de três naves com transepto e cabeceira composta apenas pela capela-

mor e absidíolos. 

3.2.3. TIPOLOGIAS – PLANTAS TÍPICAS 

De seguida apresentam-se algumas igrejas do estilo românico presentes em Portugal, algumas delas 

pertencentes à rota do românico como a igreja do mosteiro de S. Salvador de Travanca. O objetivo desta 

apresentação é analisar e clarificar as diferentes e principais tipologias de plantas utilizadas neste estilo, 

bem como, consequentemente, os sistemas estruturais e os materiais. 

Para cada uma das igrejas foram selecionados alguns itens relevantes para uma breve descrição da 

planta, sistema estrutural e elementos construtivos presentes nas respetivas igrejas. 

 

• Igreja de S. Salvador de Travanca – Travanca, concelho de Amarante 

Época de início de construção: Séc. XIII. 

 

 

a) 

 

b) 

Figura 3.1 – Igreja do Mosteiro de S. Salvador de Travanca. a) Fachada Principal [63]; b) Planta [4]. 

 

o Igreja composta por três naves, sendo a central mais elevada, divididas por pilares com arcos 

quebrados; 

o Quatro tramos até à cabeceira; 

o Cabeceira formada por abside retangular e dois absidíolos redondos; 

o Teto em madeira; 

o Torre isolada. 
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• Igreja de S. João de Alporão – Marvila, cidade e concelho de Santarém 

Época de início de construção: Séc. XII. 

 

a) 

 

b) 

Figura 3.2 – Igreja de S. João de Alporão. a) Fachada Principal [3]; b) Planta [4]. 

 

o Planta longitudinal, composta por dois corpos justapostos, uma nave e a capela-mor; 

o Três tramos; 

o Cabeceira poligonal mais baixa, de volume paralelepipédico; 

o Teto em abóbada de cruzaria com arcos torais de volta perfeita de tripla nervura; 

o Contrafortes. 

 

• Sé Velha de Coimbra – Almedina, cidade e concelho de Coimbra 

Época de início de construção: Séc. XII. 

 

a) 
 

b) 

Figura 3.3 – Sé Velha de Coimbra. a) Fachada Principal; b) Planta [4]. 

 

o Três naves, a principal com um trifório; 

o Cinco tramos; 

o Transepto pouco desenvolvido; 

o Cabeceira formada por abside e dois absidíolos; 

o Teto feito constituído por abóbada de berço na nave central e transepto, e por abóbada de 

aresta nas naves laterais. 
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3.3. GÓTICO 

3.3.1. MUNDO GÓTICO 

A arquitetura gótica é um estilo arquitetónico que surge como evolução da arquitetura românica e que 

precede a arquitetura renascentista. Foi desenvolvido no norte de França entre os anos 1050-1100. 

Originalmente denominado de Obra Francesa, só posteriormente surge o termo gótico. 

Durante o período gótico, entre os séculos XII e XV, o poder religioso queria demonstrar a sua 

importância nas suas estruturas de igrejas, catedrais e abadias através da grandiosidade dimensional 

presente na arquitetura gótica [36]. 

A catedral tem a forma de uma cruz latina. A entrada é tradicionalmente no extremo oeste, tem três 

portais decorados com escultura, geralmente com uma rosácea, e é ladeada por uma ou duas torres. A 

nave longa ocupa o extremo oeste. Esta nave, apelidada de principal, é geralmente dividida por fileiras 

de pilares, que suportam o telhado, ladeada por um ou dois corredores, chamados colaterais ou naves 

laterais. Normalmente há pequenas capelas nos dois lados, colocadas entre os contrafortes, que fornecem 

apoio adicional às paredes. 

A catedral geralmente tem um transepto, um cruzamento, mais perto do canto Este que permite a 

formação da planta em cruz latina e por norma apresenta pilares particularmente maciços.  

A leste do transepto está a capela-mor (onde se localiza o altar) lugar das cerimónias.  Mais atrás 

encontra-se o deambulatório. No extremo leste da igreja observa-se a abside (geralmente na forma de 

um semicírculo) e a cabeceira. Ao redor da cabeceira surgem frequentemente várias outras capelas 

menores [36]. 

No estilo gótico, as catedrais deveriam possuir elevadas alturas, uma luminosidade estonteante e plena 

continuidade entre o início dos seus pilares e o cume das suas abóbadas. 

As primeiras catedrais góticas eram compostas por quatro níveis, do chão ao teto. No térreo havia dois 

pórticos de grandes arcadas, com grandes pilares que recebiam o peso das abóbadas do teto. Por cima 

aparece o trifório, uma secção de pequenos arcos, como se mostra na Figura 3.4. É possível verificar 

também neste corte transversal a presença do clerestório, onde estavam as janelas superiores, a principal 

fonte de luz para as Catedrais. As paredes inferiores eram suportadas por maciços (contrafortes) que 

apresentavam cumes na parte superior, proporcionando peso adicional.  

 

 

Figura 3.4 – Sistema estrutural típico de uma igreja gótica [81]. 
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Mais tarde, com o desenvolvimento do arcobotante, os suportes afastaram-se das paredes e estas foram 

construídas muito mais altas. Aos poucos, o trifório desapareceu, e as paredes acima das arcadas foram 

ocupadas quase inteiramente por vitrais [36]. Por sua vez, a zona da cabeceira apresenta uma grande 

diversidade de soluções. 

A arquitetura gótica, como referido anteriormente, surgiu de uma evolução e reinterpretação da 

arquitetura românica, aparecendo novos elementos característicos que possibilitaram as suas grandes 

construções, tal como o arco de ogiva (ou quebrado), a abóbada de cruzaria ou os arcobotantes [36]. 

 

Como se desejava que as paredes da nave central tivessem pouca espessura e fossem cobertas por vitrais 

para dar luminosidade à catedral, os esforços horizontais não poderiam ser resistidos por essas paredes. 

A solução encontrada foi transferi-los por meio de arcobotantes a grandes e pesados contrafortes 

colocados na periferia da igreja. Os esforços horizontais provenientes do telhado e das abóbadas eram 

recebidos pelos arcobotantes (já fora da catedral) e transferidos aos contrafortes, que os descarregavam 

sobre a fundação.  

Outra característica do estilo gótico, doméstico e eclesiástico, é a divisão do espaço interior em células 

individuais de acordo com as nervuras e abóbadas do edifício, independentemente da estrutura ter ou 

não um teto abobadado.   

O exterior e o interior das catedrais góticas, eram profundamente ornamentados com esculturas e 

decoração sobre temas religiosos. Para adicionar ao efeito, todas as esculturas nas fachadas foram 

originalmente pintadas e douradas [41].  

3.3.2. GÓTICO EM PORTUGAL 

A arquitetura gótica foi o estilo predominante em Portugal nos últimos séculos da Idade Média, 

influenciado pelo panorama europeu, substituindo lentamente a arquitetura românica entre os séculos 

XII e XIII.  

O primeiro edifício totalmente gótico construído em território português foi a igreja do Mosteiro de 

Alcobaça, um exemplo do estilo limpo e simples dos cistercienses. Contém três naves estreitas e muito 

altas, que lhes dá o sentido de verticalidade típico do gótico, cobertas por abóbadas de nervuras de pedra, 

tem uma capela-mor que possui um deambulatório com uma série de capelas radiantes. O teto do 

deambulatório é suportado por arcobotantes [42]. 

Após Alcobaça, o gótico propagou-se por ação das ordens religiosas mendicantes, que fundaram vários 

conventos em centros urbanos portugueses ao longo dos séculos XIII e XIV. Como modelo para as suas 

igrejas, os frades mendicantes utilizaram a grande igreja do mosteiro alcobacense [36]. Em geral, as 

igrejas das ordens mendicantes tinham três naves, sendo a central mais alta que as laterais, cobertas por 

teto de madeira, transepto, uma abside com três ou cinco capelas cobertas por abóbada de pedra de 

cruzaria de ogivas, eram desprovidas de torres e exibiam pouca decoração arquitetónica, o que era 

adequado com os ideais de pobreza das ordens mendicantes [36].   

Muitas igrejas e sés românicas foram alargadas com um transepto gótico ou com elementos desse estilo, 

sendo exemplo disso a Sé do Porto. 
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3.3.3. TIPOLOGIAS – PLANTAS TÍPICAS 

Tal como na secção 3.2.3, também se segue neste subcapítulo, a apresentação de algumas igrejas de 

estilo gótico em Portugal, para se perceber as demais tipologias de plantas utilizadas e os diversos 

sistemas, opções técnicas e materiais. 

Será por isso realizada uma descrição breve da planta, sistema estrutural e elementos construtivos, a 

partir da seleção de critérios e caraterísticas importantes para o efeito. 

 

• Igreja Matriz de Leça do Balio – Leça do Balio, Concelho de Matosinhos 

Época de início de construção: Séc. XIV. 

 

a) 

 

b) 

Figura 3.5 – Igreja Matriz de Leça do Balio. a) Fachada Principal [3]; b) Planta [4]. 

o Planta longitudinal de três naves; 

o Quatro tramos; 

o Com transepto inscrito; 

o Cabeceira tripartida; 

o Torre sineira quadrangular adossada. 

 

• Igreja do Convento de Santa Clara de Vila do Conde – Vila do Conde 

Época de início de construção: Séc. XIV. 

 

 

a) 

 

b) 

Figura 3.6 – Igreja do Convento de Santa Clara de Vila do Conde [86]. a) Vista de cima; b) Planta [4]. 
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o Planta de cruz latina composta por nave única e larga; 

o Transepto de grandes dimensões; 

o Cabeceira poligonal, tripla com as capelas bem abobadadas; 

o Coberta por teto de caixotões de talha octogonal. 

 

• Sé de Silves – Silves 

Época de início de construção: Séc. XIII. 

 

 

a) 

 
b) 

Figura 3.7 – Sé de Silves. a) Fachada Principal; b) Planta [4]. 

 

o Planta longitudinal em cruz latina, composta por três naves; 

o Quatro tramos; 

o Transepto saliente; 

o Cabeceira tripartida, com abside poligonal e absidíolos retangulares; 

o Teto em estrutura de madeira (simulação de abóbada de berço) na nave e abóbada de cruzaria 

na capela-mor; 

o Torre sineira na parte frontal, sacristia retangular. 

 

3.4. MANUELINO  

A arquitetura manuelina é um estilo arquitetónico tipicamente português que apareceu no Séc. XV 

durante o reinado de D. Manuel I. Trata-se de uma arte arquitetónica integrada na fase final do Gótico, 

onde se denotam características ligadas à expansão marítima portuguesa. A designação de arte 

manuelina é associada às obras realizadas no tempo de D. Manuel I, tendo sido utilizado o termo 

“Manuelino” por Francisco Adolfo Varnhagen na sua Notícia Histórica e Descritiva do Mosteiro de 

Belém, de 1842. Consistia, portanto, na fase final do estilo gótico integrado nas correntes europeias. Na 

realidade, é uma arquitetura que deriva de uma série de variantes: por um lado, a continuidade da arte 

quatrocentista inserida nas correntes internacionais do gótico, por outro, a introdução de modos europeus 

distintos [45]. 

Está-se perante uma liberdade criativa singular que caraterizou a expressão portuguesa do gótico tardio 

e que faz a sua junção com elementos renascentistas, tornando-se assim uma interpretação muito 

especifica do gótico, tanto em termos de estrutura arquitetónica, como de decoração. É possível 

identificar um conjunto de ornamentos e uma combinação de símbolos que apenas se encontram em 

Portugal.  
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A esfera armilar, símbolo do pode régio, e a cruz da ordem de Cristo, símbolo do poder divino, são os 

motivos mais importantes da arte manuelina [45].  

Ao nível de planta, assiste-se entre 1490 e 1530, ao recurso a diferentes soluções. As igrejas de três 

naves, com a central de maior altura, coberta por travejamento de madeira, havendo também exemplos 

totalmente abobadados. Normalmente, têm a cabeceira reta com uma ou mais capelas. Depois, 

identificam-se as igrejas de uma nave e cabeceira e capela única, abobadadas, nos exemplos mais ricos. 

Seguindo a mesma tipologia, há as que apenas têm capela-mor abobadada, aparecendo ainda as modestas 

capelas de nave única e cobertura de madeira. De nova conceção espacial tem-se as já referidas igrejas 

de nave única e as igreja-salão. 

Volumetricamente, a simplicidade é a palavra de ordem. Os contrafortes arredondam-se e deixam-se 

aligeirar de elementos decorativos. Relativamente às coberturas, utilizam-se a abóbada com penetrações, 

as nervuras curvas, de caráter decorativo (achata-se o perfil das abóbadas, a decoração adensa-se, as 

nervuras multiplicam-se e recorre-se à ornamentação de chaves), e também aparecem os “combados” 

(abóbadas com anel central circular que permite um maior achatamento da cobertura). 

As novidades no sistema de abóbadas, convergem numa reorganização e unificação espacial interna, 

por outro lado, o exterior dos templos ainda recorre à linguagem utilizada pela arquitetura militar. No 

entanto, é na decoração que esta arte se sobressai. A arquitetura é envolta pelo ornato [45]. 

No seu conjunto, pouco se altera, relativamente à estrutura formal do gótico. O alçado interior das igrejas 

mantém-se através da orientação este-oeste da planta, dos sistemas de suporte e cobertura e da presença 

de proporções. A arquitetura do gótico-manuelino integra-se no modo típico de construção do gótico e 

desenvolve a tendência da arte final deste estilo para a descompartimentação e homogeneização dos 

espaços interiores. Esta caraterística explica a preferência típica do manuelino pelas igrejas-salão, 

as naves da mesma altura, de cinco tramos, a ausência de transepto e as cabeceiras retangulares que são 

as principais caraterísticas diferenciais. Apesar de ser essencialmente ornamental, o Manuelino 

caracteriza-se também pela aplicação de determinadas fórmulas técnicas da altura, como as abóbadas 

com nervuras polinervadas a partir de mísulas. 

3.4.1. TIPOLOGIAS – PLANTAS TÍPICAS 

Observam-se neste subcapítulo igrejas deste estilo no território nacional, com as diferentes e mais 

comuns plantas, respetiva estrutura e materialidade 

As igrejas foram categorizadas por tópicos, apontando os aspetos relevantes para uma perceção da 

planta, e restantes elementos constituintes da construção destas. 
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• Igreja do Convento dos Lóios – Évora 

Época de início de construção: Séc. XV. 

 

a) 

 

 

 

 

 

 

b) 

Figura 3.8 – Igreja do Convento de Lóios. a) Fachada Principal [3]; b) Planta [4]. 

 

o Uma nave e capela-mor de planta poligonal; 

o Cinco tramos retangulares; 

o Nave coberta por uma abóbada nervurada e capela-mor coberta por uma abóbada de 

complicado desenho, com ogivas entrecruzadas. 

 

• Ermida de S. Sebastião de Alvito – Alvito, Beja 

Época de início de construção: Séc. XVI. 

 

a) 

 

 

 

b) 

Figura 3.9 – Ermida de S. Sebastião de Alvito. a) Alçado; b) Planta [4]. 

 

o Planta longitudinal, composta por dois retângulos justapostos, a nave e a capela-mor; 

o Nave de dois tramos;  

o Coberta por abóbada de cruzaria de ogivas; 

o Contraforte de secção circular, pináculos piramidais. 
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• Igreja do Convento de Jesus de Setúbal – Setúbal 

Época de início de construção: Séc. XV. 

 

a) 

 

b) 

Figura 3.10 – Igreja do Convento de Jesus de Setúbal. a) Fachada Principal; b) Planta [4]. 

 

o Igreja de planta longitudinal, composta por três retângulos justapostos, a nave, a capela-mor, 

e o coro; 

o Três naves de três tramos e meio, separadas por arcos quebrados; 

o Abóbada de cruzaria de ogivas sobre a nave principal, de meio berço sobre as laterais, capela-

mor com abóbada estrelada. 

 

3.5. RENASCIMENTO E MANEIRISMO 

3.5.1. MUNDO RENASCENTISTA 

No século XIV, o gótico começa a dar lugar a uma arte que resgata a escala humana; são as primeiras 

manifestações do que, mais tarde, se viria a chamar Renascimento. Ficou marcado pela mudança da 

mentalidade medieval para a mentalidade moderna, ressurgindo a cultura greco-romana. A principal 

característica dessa mudança foi o surgimento da perspetiva dando ilusão de profundidade nas obras. O 

Renascimento fez parte de uma ampla gama de progresso e transformações culturais, sociais, científicas, 

económicas, políticas e religiosas.  

O Renascimento foi um movimento intelectual, onde se começou a questionar a autoridade da Igreja e 

onde o ser humano e a razão ganharam um papel mais relevante. 

A arquitetura renascentista baseou-se na antiguidade clássica, grega e romana, procurando aliar a visão 

do mundo cristão com este universo considerado pagão pela igreja. O alto renascimento (renascimento 

mais tardio) combinou as regras com um estilo pessoal. Incorporando os elementos da linguagem 

clássica de uma nova forma, conseguiram-se três grandes realizações: a descoberta da perspetiva, o 

conhecimento da anatomia e a representação perfeita do corpo humano. 

A descoberta da perspetiva é um aspeto importante para se entender o período. A ideia de infinito a 

partir da manipulação do ponto de fuga foi bastante utilizada na conceção espacial dos arquitetos da 

época. 

O desenho tornou-se o principal meio de realizar projetos. Os novos meios de conceção do projeto 

influenciaram a conceção espacial dos edifícios no sentido em que a visão é controlada, direcionada 

para um ponto de vista específico. Na arquitetura renascentista, a ocupação do espaço pelo edifício 
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baseia-se em relações matemáticas estabelecidas de tal forma que o observador possa compreender a lei 

que o organiza de qualquer ponto em que se coloque.  

As principais características desta arquitetura são: 

• elementos construtivos – os arcos de volta perfeita, abóbadas, utilização da cúpula, colunas, 

entablamentos da ordem clássica e frontões triangulares; 

• estratégias – simplicidade na construção, simetria, regularidade, alinhamento, proporção, 

perspetiva linear, utilização de linhas e ângulos retos, predomínio da horizontalidade nos 

edifícios, preferência pela planta centralizada. 

 

Figura 3.11 – Elementos típicos de uma fachada 

principal de uma Igreja Renascentista [83]. 

 

3.5.2. RENASCIMENTO EM PORTUGAL 

O Renascimento não chegou a toda a Europa ao mesmo tempo. Em Portugal a sua chegada foi tardia e 

nasceu como uma mistura do estilo gótico com as inovações do século XV, aparecendo como forma 

ornamental associada à arquitetura da última fase do gótico. 

Esta arquitetura em Portugal está intimamente ligada à arquitetura gótica, acrescentando os naturais 

elementos clássicos característicos deste estilo. O estilo renascentista em Portugal não teve grande 

expressão confundindo-se muito com o gótico e o manuelino que também apareciam na altura.  

 

3.5.3. TIPOLOGIAS – PLANTAS TÍPICAS (RENASCIMENTO) 

No seguimento da estrutura utilizada até então, apresentam-se igrejas do estilo renascentista, as suas 

principais tipologias, sistemas construtivos e materiais utilizados. 

Cada uma das igrejas selecionadas é apresentada por alguns itens relevantes acerca das suas 

caraterísticas permitindo uma exposição da sua planta, sistema estrutural e elementos construtivos. 
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• Ermida de Nossa Senhora da Conceição – Tomar 

Época de início de construção: Séc. XVI. 

 

 

a) 

 

b) 

Figura 3.12 – Ermida de Nossa Senhora da Conceição. a) Fachada Principal [3]; b) Planta [82]. 

 

o Planta longitudinal composta por três naves separadas por dois alinhamentos de três colunas; 

o Três tramos separados por arcos torais; 

o Pequeno transepto inscrito; 

o Capela-mor prismática mais estreita; 

o Abóbadas de berço. 

 

• Igreja do Convento do Bom Jesus de Valverde – Évora 

Época de início de construção: Séc. XVI. 

 

 

 

a)                                                                                                                                               

 

b) 

Figura 3.13 – Igreja do Convento do Bom Jesus de Valverde. a) Alçado do Convento; b) Planta [4]. 

 

o Pequeno templo, de planta centralizada, composto por octógono central a que se articulam, 

lado sim, lado não, outros quatro que por isso servem de braços da cruz grega; 

o A capela-mor é o octógono oposto à entrada; 

o Sobre cada um dos octógonos ergue-se uma cúpula. 
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3.5.4. MUNDO MANEIRISTA 

Paralelamente ao renascimento clássico, desenvolve-se em Roma, por volta de 1520 até meados de 

1600, um movimento artístico afastado conscientemente do modelo da Antiguidade Clássica, o 

Maneirismo, com uma grande tendência para a estilização exagerada e um capricho nos detalhes, 

extrapolando assim as rígidas linhas das regras clássicas. Alguns historiadores consideram-no uma 

transição entre o renascimento e o barroco, enquanto outros preferem afirmá-lo como um estilo, 

propriamente dito [37]. 

Introduzem-se escalas diferentes que acentuam irregularidades, dá-se preferência a espaços 

longitudinais, a decoração torna-se complexa, por vezes pesada.  

Caracterizado pela rotura com o modelo clássico, apropria-se das formas clássicas, mas começa a 

desconstruir os seus ideais.  

As principais alterações das estruturas no estilo maneirista foram: 

• a introdução de irregularidades sobre as estruturas, como consolas para dividir o espaço entre 

as janelas; 

• a decoração que se tornou caprichosa e exagerada (colunas cobertas com pedra almofadada, uso 

de silharia rude, salas estreitas e longitudinais, efeitos de fuga espacial, entre outros); 

• o tornar a igreja de salão único com púlpitos laterais para estarem mais próximos dos fiéis; 

• a solidez pesada das paredes; 

• a utilização de uma nave única, com cobertura em abóbada de berço; 

• o transepto pouco saliente. 

3.5.5. MANEIRISMO EM PORTUGAL 

O austero classicismo renascentista não prosperou em Portugal. Introduzido a partir da década de 1530 

por arquitetos estrangeiros, evoluiu naturalmente, mas lentamente, para o maneirismo [47]. 

Com o desenrolar do Renascimento e o constante estudo e aplicação dos ideais clássicos, começa a 

surgir entre os artistas do período um certo sentimento anticlássico, ainda que as suas obras 

continuassem, em essência, predominantemente clássicas. Surge então aquele que foi chamado 

de maneirismo. 

O Maneirismo Português, especialmente na arquitetura secular, caracteriza-se pela simplicidade na 

organização das fachadas e relativa falta de decoração, sendo muitas vezes referido como Estilo Chão, 

contrastando com o resto da Europa, estilo este caracterizado por uma estrutura clara e robusta, com 

superfícies lisas e pouca decoração. Era mais contido e simplista, devendo-se sobretudo às limitações 

económicas da época e também à resistência ao Barroco que já vigorava na vizinha Espanha, para 

demonstrar a diferença de identidades das duas nações, que estavam então unidas. 

O interior é mais decorado, com uso da talha dourada, azulejos, quadros a óleo, entre outros. Mesmo 

com a chegada da arquitetura barroca no final do século XVII, a arquitetura portuguesa continuou a 

utilizar as formas maneiristas até ao século XVIII. 
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3.5.6. TIPOLOGIAS – PLANTAS TÍPICAS (MANEIRISMO) 

O estilo maneirista em Portugal é aqui explorado a partir da análise de algumas igrejas e das suas 

caraterísticas construtivas e constitutivas relacionadas com a arquitetura. 

Apresentam-se por itens, descrevendo os elementos referidos. 

• Igreja de Santa Maria do Castelo – Estremoz 

Época de início de construção: Séc. XVI. 

 

a) 
 

b) 

Figura 3.14 – Igreja de Santa Maria do Castelo, Estremoz. a) Fachada Principal; b) Planta [4]. 

 

o Planta retangular e volume exterior paralelepipédico, com uma nave quase cúbica, de planta 

quadrada, dividida em três; 

o Simetria é marcada na cobertura por tramos ogivais nervurados; 

o A capela-mor, é ladeada por duas sacristias. 

 

• Sé de Portalegre – Portalegre 

Época de início de construção: Séc. XVI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Três naves a igual altura; 

o Quatro tramos definidos por pilares de secção cruciforme; 

o Transepto com o cruzeiro coberto por cúpula de caixotões e braços com abóbadas de berço; 

o O coro-alto é transversal às três naves, assente em três arcos. 

 

a) 

 

b) 

Figura 3.15 – Sé de Portalegre. a) Fachada Principal; b) Planta [4]. 
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• Sé Nova de Coimbra – Coimbra 

 Época de início de construção: Séc. XVI. 

 

o Planta retangular composta por uma nave onde abrem oito capelas laterais intercomunicantes 

e capela-mor mais estreita; 

o Quatro tramos; 

o Transepto inscrito; 

o Sacristia e várias dependências no lado esquerdo. 

 

3.6. BARROCO E ROCOCÓ 

3.6.1. MUNDO BARROCO 

A arquitetura barroca é o estilo arquitetónico praticado durante o período barroco, a partir do século 

XVII e decorre até à primeira metade do século XVIII, tendo começado por ser um estilo essencialmente 

romano, ligado ao mundo católico e da contrarreforma. 

Na arquitetura barroca, a expressão típica são as igrejas, vistas como símbolos da comunidade, 

construídas em grande quantidade durante o movimento de contrarreforma. Rejeitando a simetria do 

renascimento, destacam o dinamismo e a imponência que pretendem dar o efeito de grandeza [49].  

Em termos de plantas, a arquitetura religiosa apresenta grande diversidade, formas geométricas curvas, 

elípticas, ovais, irregulares (trapezoidais, estreladas, entre outras) e retangulares.  

A nave central alonga-se e as laterais são reduzidas. As paredes exteriores alternavam entre côncavas e 

convexas para se adequarem aos desenhos das plantas, formando paredes ondulantes, com bonitos 

efeitos luminosos. As interiores estavam cobertas por estuques, pinturas, retábulos em talha dourada, 

criando a ilusão de um espaço maior, relacionando o teto e a parede.  

As coberturas eram realizadas por abóbadas sustentadas por contrafortes. As fachadas inicialmente eram 

como as dos estilos renascentista e maneirista (corpo central rematado por um grande frontão), mais 

tarde apareceram fachadas mais caprichosas, divididas em andares sobrepostos com formas onduladas 

(côncavas/convexas) e irregularidades, que contribuem para o jogo de luz e sombra. A torre sineira 

aparece como elemento independente o que reforça a verticalidade.  

 
a) 

 
b) 

Figura 3.16 – Sé Nova de Coimbra. a) Fachada Principal [3]; b) Planta [4]. 
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3.6.2. BARROCO EM PORTUGAL 

O Barroco português é considerado, por muitos, uma extensão do Maneirismo, maioritariamente 

religioso. As igrejas apresentam, geralmente, a mesma estrutura, ou seja, fachadas simples, decoração 

contida (excetuando talvez o altar-mor), planta retangular. Estas eram as características que marcavam 

os princípios austeros e rígidos da igreja e do poder régio. Alguns eruditos chamam-lhe o Barroco 

Severo.  

Encontram-se inúmeras capelas um pouco por todo o país. Devido à duração do Maneirismo em 

Portugal, há zonas em que se passa do maneirismo para o Rococó. É um momento em que se prevê já o 

Barroco em que se encontra, por um lado, plantas retangulares de influência maneirista e, por outro, os 

edifícios mais decorados [46]. 

A planta poligonal é uma prática que o barroco retoma, uma prática que o renascimento já desenvolvera, 

depois abruptamente interrompida pela ideologia da contrarreforma. O retomar dessa prática, por 

exemplo, na igreja de Santarém confere-lhe um papel essencial na caracterização de uma tipologia que, 

ao lado da decoração, constituirá uma originalidade portuguesa no âmbito do novo estilo.  

3.6.3. TIPOLOGIAS – PLANTAS TÍPICAS (BARROCO) 

Segue-se a disposição de algumas igrejas do estilo barroco, nomeadamente o convento de Mafra 

(património nacional), com o intuito de esclarecer as principais tipologias utilizadas, e 

consequentemente os sistemas construtivos e estruturais e a sua materialidade. 

• Igreja do convento de Mafra – Mafra 

Época de início de construção: Séc. XVIII. 

 
a) 

 
b) 

Figura 3.17 – Igreja do Convento de Mafra. a) Fachada Principal do Convento; b) Planta [4]. 

o Tem a forma de cruz latina com o comprimento total 58,5 m e 43 m de largura máxima no 

cruzeiro, com uma nave central, mais duas colaterais; 

o Transepto; 

o Cabeceira tripartida; 

o A Basílica ocupa a parte central do edifício, ladeada pelas torres sineiras. 
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• Igreja de Santa Catarina – Lisboa 

Época de início de construção: Séc. XVII. 

 

 

a) 

 

b) 

Figura 3.18 – Igreja de Santa Catarina, Lisboa. a) Fachada Principal [84]; b) Planta [4]. 

 

o Planta longitudinal composta em cruz latina, com nave única (com capelas laterais), e 

capela-mor profunda; 

o Transepto saliente; 

o Desenvolve-se o corpo central em dois andares encimados por frontão e constituem-se os 

extremos como apoios das duas torres sineiras de secção quadrada, que delimitam 

lateralmente. 

 

3.6.4. MUNDO ROCOCÓ 

O Rococó é um estilo arquitetónico que nasceu em Paris em torno da década de 1720 e perdurou até 

aproximadamente 1770 como uma reação da aristocracia francesa contra o Barroco luxuoso, palaciano 

e solene praticado no período de Luís XIV. O barroco tardio e o rococó constituem as últimas fases do 

período histórico iniciado pelo renascimento.  

Trata-se de um novo estilo artístico mais leve, em oposição à imponência barroca. Composta por plantas 

longitudinais complexas. Exteriores simples, mas cheios de janelas, por outro lado, o interior mostra-se 

repleto de elementos decorativos [48]. 

Aparecem uma série de novas regras estéticas: linhas curvas e contracurvas, mais delicadas e diluídas, 

adoção da figura humana maneirista, escultura decorativa que complementa a arquitetura, de forma a 

cobrir todas as estruturas e superfícies.  

A nível de materiais utiliza-se: a pedra e o bronze nas grandes obras escultóricas do exterior; o bronze, 

ouro, prata e porcelana nas esculturas de pequena dimensão e objetos ornamentais; a madeira, argila, 

estuque e gesso na decoração mural de interiores.  

Os grandes princípios desta arquitetura são a diferenciação dos edifícios, de acordo com a sua função, 

traçado exterior simples, com menores proporções, fachadas mais alinhadas e alisadas (sem os 

elementos clássicos decorativos), e os ângulos retos suavizados por curvas. Interiormente percebe-se a 

ideia de que deve proporcionar conforto, comodidade e intimidade, utilização de elementos decorativos 

barrocos, mas de um modo mais liberto, e novos elementos decorativos (naturalistas). 
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3.6.5. ROCOCÓ EM PORTUGAL 

A arquitetura rococó entrou em Portugal pelo Norte, enquanto Lisboa, devido à pompa da corte, 

permaneceu no barroco. Devido à tardia adoção da gramática barroca, os dois movimentos (Barroco e 

Rococó) confundem-se e completam-se, tal como em Espanha. Os artistas e as obras da 2ª fase do 

barroco, são, com algumas exceções, os mesmos que os do rococó. 

É uma arquitetura que segue o gosto internacional da decoração e, em resultado do contraste entre 

granito escuro e paredes brancas, tem um perfil claramente português. A decoração é naturalista, baseada 

principalmente em conchas e folhas, mas também com elementos arquitetónicos e esculturas. Os lugares 

de peregrinação tornaram-se moda, muitas vezes construídos em lugares de grande destaque, permitindo 

impressionantes escadarias de grande efeito cenográfico [46]. 

No Sul, como resultado da menor densidade populacional, do gosto da corte e também das 

consequências do terramoto, há menos edifícios rococó [46]. 

O rococó assume-se como uma arte essencialmente decorativa, o que faz com que não seja habitual 

classificar o estilo arquitetónico de uma igreja como rococó. É muito mis comum classificar como 

barroco ou barroco tardio, com decoração rococó, de qualquer maneira existem algumas igrejas que se 

designam exclusivamente como rococó, como por exemplo a igreja do Carmo, no Porto.  

 

3.6.6. TIPOLOGIAS – PLANTAS TÍPICAS (ROCOCÓ) 

Pretende-se, a posteriori, demonstrar a principal conceção utilizada em Portugal para edifícios deste 

estilo, e enunciar as caraterísticas desse mesmo edificado, de modo a relacioná-lo com as descrições 

referidas anteriormente. Para o efeito utilizou-se a Igreja do Carmo, considerando-a um exemplo tipo 

desse modo de conceção e pensamento associado à construção, evidenciando as principais caraterísticas 

do estilo rococó. 

• Igreja do Carmo – Porto 

Época de início de construção: Séc. XVIII. 

 

 
 

a) 
 

b) 

Figura 3.19 – Igreja do Carmo, Porto. a) Fachada Principal [4]; b) Planta [Fotografia do autor]. 

 

o Planta longitudinal composta de nave e capela-mor retangulares, seguida de sacristia; 

o Interior ritmado por pilastras de capitéis compósitos, 6 capelas colaterais, 3 de cada lado; 

o Teto em abóbada de berço sobre cornija saliente. 
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3.7. NEOCLASSICISMO 

3.7.1. MUNDO NEOCLÁSSICO 

Após o final do período Barroco e do Rococó, em meados do século XVIII apareceu um período 

chamado de neoclassicismo, com um interesse pela cultura da Antiguidade Clássica, defendendo os 

princípios da moderação, equilíbrio e idealismo como uma reação contra os excessos decorativistas e 

dramáticos do Barroco. 

Uma série de fatores conjugaram-se para que em meados do século XVIII nascesse uma nova corrente 

classicista.  Houve, no entanto, dois que se destacaram: em primeiro lugar o esgotamento da fórmula 

barroca e a condenação desta devido aos excessos (peso, decorativismo fútil, e irregularidade), 

acompanhado por um crescente interesse pela Antiguidade clássica de modo geral; em segundo, o 

neoclassicismo está intimamente ligado ao declínio da influência da religião e à ascensão dos ideais 

do iluminismo, que tinham base no racionalismo [54].  

Os arquitetos que se regiam por esta nova vertente artística eram formados no clima cultural 

do racionalismo, com entusiasmo crescente pela civilização clássica. Impregnavam na sua arquitetura:  

• a utilização de materiais nobres (pedra, mármore, granito, madeiras);  

• processos técnicos avançados;  

• sistemas construtivos simples;  

• esquemas mais complexos, a par das linhas ortogonais;  

• formas regulares, geométricas e simétricas;  

• uso de abóbada de berço ou de aresta;  

• uso de cúpulas, com frequência marcadas pela monumentalidade;  

• espaços interiores organizados segundo critérios geométricos e formais de grande racionalidade;  

• alguns elementos alusivos à arquitetura clássica. 

3.7.2. NEOCLASSICISMO EM PORTUGAL 

Surgiu numa época muito conturbada, e em Portugal, desenvolveu-se de modo muito próprio, 

debatendo-se com problemas de ordem artística e económica, o que fez com que surgisse numa época 

diferente do resto da Europa.  

Assiste-se muito cedo ao desenvolvimento de uma arquitetura pré-clássica, que permanece durante todo 

o final do século XVIII. Na segunda metade do século, um pouco mais tarde que no resto da Europa, 

surge, principalmente em Lisboa e Porto, o Neoclassicismo, para, no início do século XIX, se assistir a 

uma quase paragem dos programas artísticos. Este facto deve-se à grande instabilidade provocada por 

uma sucessão de acontecimentos avassaladores para o país, nomeadamente a fuga da família real para o 

Brasil em 1807, as invasões francesas, o posterior/consequente domínio inglês, e a revolução liberal em 

1820.  

Considera-se que em termos internacionais o Neoclassicismo surge entre 1750 e 1760, enquanto em 

Portugal se começa a desenvolver durante a década de 1770 e depois passa por fases muito conturbadas 

pelas razões apresentadas acima [54]. 

Pode-se considerar que o edifício neoclássico português é simples, muito funcional, com um carácter 

muito utilitário.  
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3.7.3. TIPOLOGIAS – PLANTAS TÍPICAS 

Apresentam-se, em seguida, algumas igrejas neoclássicas, onde se percebem as principais caraterísticas 

arquitetónicas e construtivas impregnadas nesta ideologia de pensamento e conceção do edificado. 

• Igreja Paroquial do Bonfim - Porto 

Época de início de construção: Séc. XIX. 

 

 
a)  

 
b) 

Figura 3.20 – Igreja Paroquial do Bonfim, Porto. a) Fachada Principal [4]; b) Planta [98]. 

  

o Planta longitudinal composta por nave única e capela-mor mais estreita;  

o Cobertura em abóbada de tijolo, pintada de laranja com elementos decorativos em estuque 

pintado de branco, suportada por três arcos apoiados em pilastras; 

o Torres sineiras, de planta quadrangular, adossadas ao frontispício.  

  

• Igreja da Trindade - Porto 

Época de início de construção: Séc. XVIII. 

 

 

a) 
 

b) 

Figura 3.21 – Igreja da Trindade, Porto. a) Fachada Principal [4]; b) Planta [43]. 

 

o Igreja de planta em cruz latina de nave única; 

o Transepto prolongado ao Evangelho por capela octogonal; 

o Capela-mor profunda; 
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o Disposição horizontal dos volumes apenas contrariada pelo campanário do frontispício. 

 

3.8. CONSIDERAÇÕES FINAIS E COMPARAÇÕES ENTRE ESTILOS 

Desde a arquitetura românica até o século XX, todos os países de fé cristã construiram grandes edificios, 

igrejas, catedrais e basílicas no estilo dominante de cada época. Ao longo do tempo, com a evolução dos 

materiais, da tecnologia, das técnicas de construção e até mesmo da arte e dos seus padrões, as catedrais 

sofreram mudanças, a maioria delas ao nível da estética. Já ao nível estrutural não houve grandes 

mudanças até à revolução industrial e ao aparecimento do ferro, aço e betão, ou seja, quando apareceu 

o movimento intitulado de modernismo, estilo não abordado no âmbito desta dissertação. 

O material mais utilizado era a pedra e os princípios estruturais eram relativamente semelhantes. 

Inicialmente, no românico, as paredes eram espessas com poucas aberturas e com a altura 

limitada pois tinham de resistir aos esforços verticais, bem como aos horizontais gerados pelo 

vento, abóbadas e telhado. Posteriormente, o estilo gótico pretendia introduzir maior altura e 

luminosidade aos edifícios. Todavia, as paredes não resistiam aos esforços horizontais inerentes 

a essas alterações. Foi assim que surgiu uma grande evolução construt iva: o aparecimento dos 

arcobotantes, para além dos arcos ogivais, que foram a solução encontrada para que esse problema 

fosse ultrapassado.  

No fundo, pode considerar-se uma linha muito semelhante na evolução dos edifícios religiosos ao longo 

dos séculos, desde o “primeiro” estilo arquitetónico reconhecido, o românico, por volta do século X, até 

ao Neoclássico, séculos XVIII-XX. A partir daqui surgiram as grandes mudanças ao nível da construção, 

o que não teve grande impacto nas construções religiosas em virtude da diminuição do número de 

edifícios religiosos construídos como consequência da diminuição do poder da igreja. 

Em traços gerais e como resumo deste capítulo percebe-se que a maioria das catedrais e grandes igrejas 

tem uma planta baixa cruciforme. Nas igrejas de tradição europeia ocidental, este plano é geralmente 

longitudinal, na forma da chamada cruz latina, com uma longa nave possivelmente atravessada por 

um transepto, que pode ser bastante pronunciado, ou terminar nos corredores. Seguem um eixo 

geralmente orientado na direção leste/oeste, com a ênfase, no exterior, na fachada principal (oeste, 

geralmente), onde fica normalmente a entrada principal, e, no interior, na capela-mor (leste, mais 

comum). 

Em catedrais ou grandes igrejas geralmente encontra-se uma proeminente característica externa que 

ascende e direciona os olhos do observador em direção ao céu. Pode ser uma cúpula, uma torre central, 

duas torres na fachada ocidental. 

A fachada principal é a parte mais adornada do exterior de uma igreja, frequentemente com três portas.  

A zona da capela-mor, que aparece depois do transepto, é a parte do edifício das catedrais e grandes 

igrejas onde aparece a maior diversidade na forma arquitetural.  

A maioria das catedrais e grandes igrejas da tradição europeia ocidental tem uma ampla nave ladeada 

por corredores mais baixos e separados dela por arcadas de ambos os lados. 

Os corredores servem para facilitar a movimentação, mesmo quando a nave está cheia. Servem também 

para reforçar a estrutura, apoiando as paredes internas que suportam o teto, que, no caso de muitas 

catedrais e grandes igrejas, é feito de pedra. Acima do nível do teto dos corredores estão as janelas 

do clerestório, que iluminam a nave. 

Em algumas grandes igrejas, particularmente as medievais, há dois corredores de cada lado da nave 

enquanto outras têm apenas um corredor e uma fileira de capelas de cada lado. Em algumas igrejas, os 
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corredores têm o mesmo pé direito da nave, as chamadas igrejas-salão. Neste caso, não existe um 

clerestório e as janelas dos corredores são amplas e altas para permitir a entrada de luz para iluminar a 

nave. 

Numa igreja em que parte do corpo principal da igreja avança além do transepto, esta extensão recebe o 

nome de coro. Este elemento arquitetónico foi bastante comum durante os períodos normando e gótico. 

O coro, quando existe, normalmente abriga os bancos do coro, o santuário e a cátedra. 

As características decorativas internas de uma catedral ou grande igreja estão muito ligadas à época de 

construção e ao estilo artístico associado, mas geralmente seguem um esquema cuidadosamente 

concebido que pode ser uma continuação do tema iniciado na fachada ocidental. Entre os elementos 

arquitetónicos decorativos estão colunas, pilastras, arcadas, cornijas, etc. O formato final destas várias 

características é uma das mais claras indicações do estilo e data de um edifício. Elementos pictóricos 

podem incluir esculturas, pinturas e mosaicos. 

Na verdade, os estilos confundem-se muito, até pelas grandes demoras nas construções que existiam 

antigamente e as mudanças de reis e arquitetos. 

 

3.9. CONCLUSÃO 

Este capítulo de pesquisa histórica é importante para se compreender a conceção e a importância da 

construção, as técnicas e a mão-de-obra utilizadas na sua execução, as alterações posteriores tanto na 

estrutura como na envolvente. Isto com o intuito de que na elaboração da ficha de avaliação expedita do 

estado do edifício (AEEE), seja abrangida o maior número possível de situações que possam ser 

identificadas neste universo. Deste modo, é necessário incluir na avaliação, campos que permitam 

identificar situações que possam influenciar a estrutura do edifício, como materiais utilizados, plantas 

mais frequentes e até a decoração. 

A ficha tem como objetivo a identificação do imóvel, do seu estado global de conservação, permitindo 

concluir se é, ou não, necessária uma intervenção. Neste universo vão aparecer todo o tipo de igrejas, 

excetuando as de construções mais recentes em betão armado ou metal, o que justifica que na abordagem 

aos estilos arquitetónicos não apareça uma análise ao estilo modernista nem ao contemporâneo. 
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4  
IDENTIFICAÇÃO DOS DANOS MAIS 

TÍPICOS EM IGREJAS E SUAS 
CAUSAS. FICHA DE AVALIAÇÃO E 

METODOLOGIA DE 
PREENCHIMENTO 

 

 

4.1. INTRODUÇÃO 

A identificação de danos estruturais e das suas causas e a criação de uma ficha global que permita fazer 

o seu levantamento são o objetivo principal deste trabalho. Neste capítulo começa-se, precisamente, por 

identificar os danos mais comuns em edifícios da tipologia que se está a tratar e as suas causa tentando 

fazer uma interligação entre comportamentos e ações que possam causar anomalias na estrutura, direta 

ou indiretamente, e as suas manifestações. 

A realização de uma ficha de levantamento de danos pretende atingir uma maior eficácia na realização 

de inspeção e um maior controlo e avaliação do estado do edifício em causa, permitindo fazer este tipo 

de levantamentos de uma forma sistemática e homogénea. A informação existente sobre o imóvel e a 

envolvente, assim como a informação recolhida durante a inspeção, fica, desta forma, compilada num 

documento único, permitindo um conhecimento particular desse mesmo imóvel. Além disso, o 

tratamento estatístico dos resultados obtidos para todas as igrejas permite uma análise global da 

informação registada, podendo obter-se informações sobre quais os danos mais comuns nas igrejas, 

quantas tiveram alterações estruturais, ou quantas possuem património integrado, entre outras. 

A informação recolhida permite avaliar o seu estado de conservação e realizar o seu diagnóstico. A ficha 

elaborada no âmbito da presente dissertação além de dar resposta aos aspetos já mencionados, pretende-

se que funcione como uma ferramenta de gestão global dos imóveis (igrejas).  

No fim do capítulo apresenta-se a metodologia de preenchimento da ficha e a explicação de cada 

parâmetro. 
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4.2. TIPIFICAÇÃO DE ANOMALIAS 

Um dano estrutural acontece quando as tensões provocadas pelas ações superam a resistência do material 

podendo ser um resultado do aumento das ações ou da perda de resistência. As alterações estruturais 

também poderão ser causa do aparecimento de danos. As principais causas de danos são a falta de 

manutenção, presença de água (direta através das chuvas, canalizações em mau estado, indireta através 

do terreno, por exemplo), perda e/ou degradação do material, movimento das fundações, alterações da 

estrutura ou do seu uso, intervenções antigas, ação biológica, deficiente qualidade dos materiais ou da 

estrutura, ações climatéricas e ações catastróficas [69]. 

As patologias a avaliar durante a inspeção encontram-se divididas em dois grupos: anomalias estruturais 

e anomalias não estruturais. As anomalias de caráter estrutural afetam o sistema estrutural diretamente. 

As anomalias não estruturais afetam sobretudo os materiais, estas anomalias podem agravar-se e avançar 

em profundidade num dado elemento, acabando por afetar também a própria estrutura [70]. Dentro das 

anomalias é também possível diferenciar entre outros dois tipos: as ocorrências, como, por exemplo, 

relaxação de tirantes, faltas de travamentos, ou assentamentos. Os danos, como consequência das 

ocorrências, dentro destes aparecem deformações, esmagamentos, fissurações, etc.   

É necessário interpretar o tipo de dano que a construção apresenta pois nem todos são estruturais e 

prejudiciais. Para compreender o fenómeno patológico como um todo é necessário perceber as causas 

presentes e de que forma concorrem para o quadro patológico observado. Frequentemente os fenómenos 

patológicos ocorrem em cadeia, isto é, determinadas patologias tornam-se a causa de outras patologias. 

Com o intuito de perceber quais as patologias mais frequentes nesta tipologia de edifícios e a interligação 

que estas têm umas com as outras foi realizada uma tipificação de danos com a enumeração dos mais 

comuns, as suas definições, causas e consequências. 

Para realizar esta tipificação foram utilizados diversos trabalhos realizados pelo Núcleo de Reabilitação 

do Instituto de Construção da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto (NR do IC-FEUP), 

que tem vindo a desenvolver variados trabalhos nas áreas da conservação e da reabilitação de edifícios 

patrimoniais.  

Foi também utilizado um documento publicado pelo Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC) 

que contém a definição das formas de alteração e degradação mais comuns nas superfícies arquitetónicas 

de pedra e de reboco, juntamente com ilustrações de situações típicas, este documento tem como 

objetivo contribuir para a melhoria da qualidade das ações de conservação do património construído, 

em particular no que se refere às fases preliminares de avaliação do estado de conservação [38]. 
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4.2.1. ASSENTAMENTOS 

Os assentamentos são as deformações do terreno segundo a direção vertical. São provocados por 

movimentação do solo.  

Deformações da solução construtiva adotada conduzem a deformações no edifício e a maiores tensões 

na alvenaria. Das situações de deformações impostas às paredes de alvenaria, destacam-se os casos mais 

frequentes que se referem a assentamentos diferenciais da fundação, que podem causar graves danos 

estruturais devidos à distorção.   

Esta pode ocorrer devido a: 

• deficiente solução / profundidade de fundação;   

• fundação sobre aterros mal compactados;  

• construções vizinhas com escavação;  

• demolição em construção contígua - desencosto e perda de confinamento; 

• alteração do regime hídrico do subsolo;  

• sobrecargas excessivas. 

Os assentamentos são uma das anomalias mais recorrentes e como tal exigem um especial cuidado, 

aparecendo manifestados de várias formas através de fissuras diagonais, rotações da parede de alvenaria, 

descompressões, destacamentos, esmagamento, entre outras.  

Os assentamentos em si não são simples de observar, o que se observa são as suas manifestações, como 

por exemplo a fissura que aparece na Figura 4.1, referente a uma fachada da Torre adossada à igreja de 

Freixo de Baixo, que deve-se a um ligeiro movimento da torre, devidos a movimentos ao nível das 

fundações. De um dos lados da torre, a existência de uma parede que se prolonga para além da planta 

da torre, confere-lhe uma rigidez elevada e consequentemente um apoio eficaz desse lado. Do outro lado 

isso já não existe pelo que as diferenças nas condições de apoio leva a que a torre sofra assentamentos 

diferenciais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figura 4.1 – Fissuração da fachada da Torre da Igreja 

de Freixo de Baixo [44]. 
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4.2.2. FISSURAÇÃO E FRACTURAÇÃO 

Entende-se for fissuração uma rotura em que se dá a formação de uma abertura de uma pedra constituinte 

de uma parede, ou elemento, sem que haja a sua separação em dois elementos. Diz-se que ocorre uma 

fratura quando essa abertura provoca a separação da pedra em dois elementos distintos. Ou seja, a fratura 

corresponde a uma superfície de rotura que estabelece uma descontinuidade no material, dividindo-o 

em duas partes distintas. 

Alguns exemplos pelos quais a fissuração e fracturação podem ser geradas são: 

▪ Assentamentos diferenciais;  

▪ Impulsos horizontais originadas por coberturas inclinadas (alteração estrutural, sobrecargas) 

e arcos;  

▪ Alterações descuidadas na estrutura dos edifícios  

▪ Falta de apoio em zonas de vãos 

▪ Concentração de tensões nos cantos  

▪ Deformação de pavimentos de apoio das paredes  

▪ Deficiente ligação entre elementos 

▪ Ações sísmicas e outras ações de acidente  

Nas Figura 4.2 e Figura 4.3 pretende-se ilustrar o que é uma fissura e uma fratura, e evidenciar as suas 

diferenças. 

  

Figura 4.2 – Fissura - Desenho esquemático [38]. Figura 4.3 – Fratura - Desenho esquemático [38]. 

 

A Figura 4.4 ilustra uma fissura presente junto ao cunhal da sacristia da Igreja de Avantos, que se julga 

serem provocadas por problemas ao nível da estrutura da cobertura. Esta apresenta uma ondulação que 

é indicadora de alguma deficiência de absorção de impulsos horizontais da cobertura (por exemplo por 

deficiente amarração de tirantes horizontais das asnas) que acabam por se transmitir ao coroamento da 

parede, para além de se traduzir numa falta de travamento transversal da mesma [50].  

A Figura 4.5 mostra a fratura da pedra da padieira do portal de entrada da Igreja de S. Dinis, que pode 

ser resultado de assentamentos diferenciais das zonas laterais de apoio da padieira. 
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4.2.3. DEGRADAÇÃO 

A falta de manutenção leva à degradação dos materiais o que por sua vez origina anomalias como perda 

de argamassa nos paramentos e juntas, presença de vegetação, crostas, eflorescências, destacamento de 

placas, e todo um tipo de problemas mais relacionados com perda de funcionalidade dos materiais. Pode 

dar-se o caso de existir uma degradação das asnas, caibros ou tirantes já afetando mais diretamente o 

sistema estrutural. 

Pode-se observar na Figura 4.6 exemplos de degradação de material, em a) da estrutura de cobertura, e 

em b) a degradação generalizada que conduz à ruína das construções. 

 

 

a) 

 

b) 

Figura 4.6 – Exemplos de degradação. a) Igreja de Corpus Christi [62]; b) Igreja de Vilarinho de 

Agrochão [68]. 

 

4.2.4. ROTAÇÃO DA BASE 

É o movimento da base de um dado elemento (parede, coluna, etc.) provocando a sua rotação podendo 

ser originada por falta de travamento entre fachadas ou por movimentações do solo de fundação; 

As ações para fora do plano ou cargas verticais excêntricas podem causar rotação da totalidade da parede 

sobre a sua base, sendo possível que surjam fendas horizontais na base da parede indicadoras de 

tendência de derrubamento. 

  

Figura 4.4 – Fissuração junto ao Cunhal da Sacristia 

da Igreja de Avantos [50]. 

Figura 4.5 – Fratura da pedra da padieira do 

portal de entrada da Igreja de S. Dinis [59]. 
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Na Figura 4.7 a) ilustra-se uma deformação para fora do plano de uma parede da Igreja de S. Dinis (Vila 

Real), observando-se a rotação da mesma em torno da base, como se pretende evidenciar na Figura 4.7 

b), embora nesta apareçam duas paredes, pois ambas estavam com este problema.  

Segundo o relatório [59], este problema pode advir da conjugação de vários fatores, entre os quais: a 

esbelteza da parede; poucos travadouros; descompressão nas paredes pela substituição da cobertura; 

aberturas nas paredes que provocam variações abruptas de secção; separação dos cunhais; avarias nos 

tirantes metálicos; redução do imbricamento por entrada de água.  

 

a) 

 

b) 

Figura 4.7 – Igreja de S. Dinis. a) Deformação para fora do plano da parede Sul; 

b) Representação a vermelho do movimento de rotação sobre a base [59]. 

4.2.5. DESCOMPRESSÃO 

Trata-se dum efeito que resulta da ausência ou alívio de uma ação que anteriormente existia. 

Pode dever-se a obras executadas na envolvente, movimentos de fundações, mau funcionamento 

estrutural ou degradação de algum elemento portante que influencie o sistema estrutural. 

Na Figura 4.8 observa-se a abertura de juntas e deslocamento vertical da pedra de fecho do arco triunfal 

da Capela da Vista Alegre. Acredita-se que, como consequência de obras de intervenção lá realizadas, 

que implicaram o desmonte quer da estrutura da cobertura quer de parte da parede ao nível de arranque 

das abóbadas e do arco triunfal para colocação de lintéis, possa ter sido causada descompressão no 

edifício, aliada ao incremento de peso realizado pela nova cobertura [71]. 

 

Figura 4.8 – Abertura de juntas e deslocamento vertical da pedra 

de fecho do arco triunfal. Capela da Vista Alegre [71]. 
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4.2.6. ESCORREGAMENTO 

Um escorregamento é um movimento tangencial de uma parte do elemento em relação a outra. A título 

de exemplo apresenta-se um escorregamento de parte da fachada principal da Basílica de Santo Cristo 

do Outeiro na Figura 4.9. Este deve-se ao facto de ter havido uma descompressão, devido à ocorrência 

de um sismo.  

 

a)  

 

b)  

Figura 4.9 – Escorregamento na Basílica de Santo Cristo do Outeiro. a) Fachada principal; b) Fachada lateral 

esquerda [Fotografias do IC-FEUP] 

4.2.7. FALTA DE TRAVAMENTO 

A falta de travamento, por exemplo numa parede de alvenaria, é, como o próprio nome indica, uma 

deficiência de amarração ou apoio face a movimentos para fora do plano. Este travamento pode ser 

efetuado por outra parede, através dum cunhal, por tirantes, ou pela cobertura. Esta anomalia pode 

ocorrer pelo facto de o imbricamento dos cunhais ser parcial ou não existir, pelo mau funcionamento da 

ligação parede-cobertura, pela relaxação de um tirante, etc. 

Por exemplo, na igreja de S. Tomé de Abambres o que acontece é uma relaxação do tirante que estaria 

a travar a parede, observável na Figura 4.10 a), o que consequentemente leva a um arqueamento da 

mesma parede resistente como se pode observar na Figura 4.10 b) [91].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) 

 

b) 

Figura 4.10 – Igreja de S. Tomé de Abambres. a) Deformação do tirante; 

b) Arqueamento da parede resistente [91] 
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4.2.8. RELAXAÇÃO DO TIRANTE 

Trata-se de um fenómeno que ocorre quando o tirante deixa de executar a tarefa a que estava destinado 

inicialmente, que era resistir aos esforços de tração e travar as paredes. 

Na Figura 4.11 relativo à Igreja de S. Dinis (Vila Real) é visível que os tirantes se apresentam 

deformados e, segundo o relatório de inspeção realizada à igreja, até com alguma corrosão, deixando de 

funcionar devidamente na solidarização das duas paredes laterais, impedindo o movimento de rotação 

sobre a base, provocado pela ação horizontal da força proveniente da cobertura [59].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.9. ABERTURA DE JUNTAS 

Traduz-se por uma zona de descontinuidade entre dois elementos com perda do material de 

refechamento utilizado. 

Causas comuns podem ser, assentamentos de apoio, deformação excessiva, deficientes disposições 

construtivas ou a degradação material. 

No caso apresentado na Figura 4.12, que diz respeito à fachada principal da igreja de S. Tomé de 

Abambres, a causa provável está associada a problemas de ligação entre paredes na zona dos cunhais e 

também problemas de ligação com a estrutura de cobertura que provocam uma ligeira deformação para 

fora do plano da fachada. Todo este movimento cria as aberturas de junta patentes na Figura 4.12 [91]. 

No caso da Figura 4.13 da Igreja de Almendra deve-se a movimentos das paredes e degradação do 

material, decorrente lavagem de juntas pela penetração da água [88]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.11 – Deformação vertical dos tirantes da 

Igreja de S. Dinis [59]. 

 

Figura 4.12 - Fachada principal Abambres [91]. 
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4.2.10. ESMAGAMENTO 

É uma rotura por compressão manifestando-se na destruição dos elementos provocando perda de coesão 

associada a fendilhação na direção da compressão. 

Resulta em geral de cargas concentradas em zonas localizadas da alvenaria, quando as tensões atuantes 

excedem largamente a resistência da alvenaria. Frequentemente resultam de movimentos na alvenaria 

que alteram a distribuição de tensões levando a que existam concentrações em zonas localizadas. 

Também pode ocorrer em zonas de apoio de vigas de pavimento ou de asnas de cobertura. Para contornar 

este tipo de problema e assegurar uma boa transmissão de cargas, é usual observar a colocação de pedras 

aparelhadas de boa qualidade, onde assentam as vigas do pavimento ou as asnas da cobertura. 

Na Figura 4.14 a), relativa à Igreja de Santo António de Viana, observa-se fendilhação generalizada das 

colunas de suporte aos arcos, resultante do esmagamento dos blocos de granito nas zonas de maior 

compressão [89]. A figura 4.14 b) ilustra fendilhação associada a esmagamento na base do cunhal da 

parede lateral da capela-mor da Igreja da Lavandeira. 

 

a) 

 

b) 

Figura 4.13 – Abertura de juntas na Igreja de Almendra. a) Fachada principal; b) Torre [88]. 

 

a) 

 

b) 

Figura 4.14 – Exemplos de esmagamento. a) Fendilhação por esmagamento na coluna da Igreja de S. António, Viana do 

Castelo [89].; b) Esmagamento no cunhal da parede lateral da capela-mor da Igreja da Lavandeira [Fotografias IC-FEUP] 
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4.2.11. DEFORMAÇÃO (DESAPRUMO, ARQUEAMENTO/ ABAULAMENTO, OUTRO TIPO) 

Termo genérico que se aplica a qualquer transformação traduzida pela variação da distância entre pontos 

do corpo considerado. 

Manifesta-se no desvio de qualquer elemento da estrutura relativamente à sua forma original, em 

particular desaprumos e desvios ou empolamento dos paramentos de paredes. 

As principais causas de deformação / abaulamento em paredes são: 

▪ Sobrecargas 

▪ Alterações estruturais 

▪ Obras vizinhas 

▪ Constituição da parede (falta de perpianhos, deficiente aparelhamento, argamassas 

pobres) 

Os “perpianhos” (pedras que ocupam toda a espessura da parede) impedem o esboroamento lateral de 

paredes de pedra irregular. 

A deformação observada na Figura 4.15, Igreja de Vilarinho de Agrochão, poderá ser devida ao 

incremento de impulsos horizontais ao nível da cobertura [68]. 

O empeno que se verifica na parede poente da Capela de S. Sebastião, Tabuaço, ilustrado na Figura 

4.16, associa-se segundo o relatório a: deficiência de construção; rotura ou deficiente funcionamento de 

alguns elementos da estrutura de cobertura; deficiente funcionamento dos tirantes existentes; 

assentamentos localizados do solo de fundação da Capela [90]. 

 

 

 

 

 

  

Figura 4.15 - Arqueamento da parede no sentido 

longitudinal da Igreja de Vilarinho de Agrochão [68]. 

Figura 4.16 – Abaulamento para o exterior da parede 

poente da Capela de S. Sebastião, Tabuaço [90]. 
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4.2.12. INSTABILIDADE 

Instabilidade caracteriza-se pela falta de firmeza ou estabilidade, quando algum elemento estrutural 

indicia tendência de perda de equilíbrio ou resistência e, consequentemente, a comprometer o 

funcionamento do sistema. Tirantes que deixem de funcionar devidamente ou alguma anomalia na 

estrutura da cobertura geram normalmente algum tipo de instabilidade. 

Na Figura 4.17 ilustra-se a instabilidade da nave central e lateral direita da Igreja de Foz Côa, estas 

apresentam deformações da estrutura portante, os pilares atingem uma deformação considerável. 

Segundo o relatório de inspeção efetuado pelo NR do IC-FEUP [90] acredita-se que a causa dessa 

deformação é de caráter local, relacionado com movimentos das fundações por escavações, presença de 

água ou outros motivos.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.13. RUÍNA 

A ruína corresponde ao desmoronamento de partes da estrutura, como pilares ou paredes. Em última 

análise a ruína fica a dever-se à degradação devido à falta de manutenção aliada aos variados ataques a 

que uma estrutura está sujeita (químicos, físicos e biológicos).  

A título de exemplo refere-se a Igreja de São Cristóvão (Figura 4.18) que se apresentava em ruínas 

quando foi intervencionada para consolidação.  

 

 

 

a) 

  

b) 

Figura 4.17 – Igreja de Foz Côa. a) Abóbada da nave central; b) Arco cruzeiro e 

abóbada da capela-mor [90]. 

 

a) 

  

b) 

Figura 4.18 – Igreja de São Cristóvão de Lordelo. a) Fachada lateral Sul; b) 

Zona de imbricamento de arranque da Capela-mor do lado Norte [87].  
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4.2.14. PERDA DE ARGAMASSA 

Como o nome indica, é a perda de material que constitui a argamassa podendo ser devido a fenómenos 

físicos ou químicos. A deficiente manutenção das argamassas, a infiltração de águas, a erosão, a 

exposição aos variados fenómenos climatéricos são alguns dos principais fatores de perda de argamassa. 

Desagregação das argamassas de ligação, pode levar a perdas de resistência estrutural. 

Exemplos desta perda de argamassa estão ilustrados na Figura 4.19 e Figura 4.20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.15. ARENIZAÇÃO 

Trata-se da desintegração da pedra em fragmentos arenosos e pulveriformes de dimensões inferiores a 

2mm, que se manifesta pela queda espontânea de material sob a forma de pó ou de grãos. 

A arenização é muito corrente nos granitos, ocorre em diversos locais, originando perda de coesão. 

Origina, por exemplo, lacunas que conduzem a perdas relevantes da rocha.  

A Figura 4.21 mostra exemplos de Arenização em duas colunas da Sé do Porto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 4.19 - Perda de argamassa de 

recobrimento na fachada da Sacristia da 

Igreja de S. Dinis [59]. 

Figura 4.20 - Perda de argamassa em juntas, na Igreja 

de São Mamede de Vila Verde [Fotografias do 

IC/FEUP]. 

 

a) 

 

b) 

Figura 4.21 – Arenização em elementos da Sé do Porto. a) Base da coluna direita; b) Base do par de 

colunas do lado direito [85]. 
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4.2.16. EROSÃO  

Erosão é o termo genérico para caraterizar a perda de massa da superfície do material. Frequentemente 

assume uma morfologia contrastante com zonas vizinhas, designando-se então por erosão diferencial. 

As erosões são muitas vezes a causa de patologias como o destacamento de placas, responsável pela 

perda de material, diminuindo consequentemente a sua capacidade resistente. 

 

 

a) 

 

b) 

Figura 4.22 – Erosão na Igreja Matriz de Vila do Conde. a) zona da ombreira da porta; 

b) Pormenor da figura anterior [92]. 

 

4.2.17. DESTACAMENTO DE PLACAS 

Destacamento é um tipo de degradação do material que corresponde ao destaque de fragmentos 

achatados paralelos à superfície. Este tipo de degradação da alvenaria, tal como a maioria dos danos não 

estruturais aqui identificados, devem-se à falta de manutenção, aliado a infiltrações e elevados níveis de 

humidade. 

Pode-se observar na Figura 4.23 um exemplo desta anomalia não estrutural, relacionada com a 

colonização biológica. 

 

 

Figura 4.23 – Destacamento de placas na Igreja de S. Dinis. 

(1) menor extensão; (2) maior extensão [59]. 
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4.2.18. EFLORESCÊNCIAS 

Eflorescências são a dissolução dos sais das argamassas e do material pétreo que se depositam à 

superfície quando a água evapora. As eflorescências concentram-se em caminhos preferenciais da água, 

como fissuras dos rebocos ou juntas entre elementos de revestimentos, como azulejos ou mosaicos [70]. 

Resulta na formação de agregados cristalinos, que regra geral é de fraca coesão e cor clara [38].  

Na Figura 4.24 apresentam-se exemplos destas eflorescências na Igreja de Almendra, problema que 

aparece devido a um elevado nível de humidade. 

 

 

a) 

 

b) 

Figura 4.24 – Eflorescência na Igreja de Almendra. a) Parede de apoio do arco da Capela-mor; b) 

Parede da Capela-mor [88]. 

4.2.19. CROSTAS 

Parte mais exterior do material modificada por deposição de substâncias exógenas ou de produtos de 

tratamento; apresenta espessura variável e caraterísticas distintas das do interior [38]. 

Geralmente a humidade favorece o aparecimento destas patologias, apresentando-se como exemplo a 

Figura 4.25 relativa à fachada da Igreja Matriz de Freixo de Espada-à-Cinta. 

 

 

Figura 4.25 - Crostas biogénicas – Igreja 

matriz de Freixo de Espada-à-Cinta [93]. 
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4.2.20. HUMIDADE / INFILTRAÇÕES 

Humidade é o resultado de infiltração de água pelo solo de fundação devido a águas freáticas ou águas 

superficiais que ascendem por capilaridade e ou da infiltração de água pela cobertura, pelos vãos (falta 

de estanqueidade) ou paredes elevadas. 

A água aparece nos edifícios através de: 

• precipitação - direta, escorrimento superficial; 

• humidade no terreno - águas freáticas, águas de escorrimento, roturas nas redes subterrâneas de 

águas e esgotos; 

• condensação – interior e exterior, pontes térmicas; 

• avarias – redes de águas e esgotos dos edifícios. 

A ação da água, com as diversas formas de acesso aos elementos da construção, está na origem da maior 

parte das patologias não estruturais. Favorece a degradação da pedra o que pode afetar a capacidade 

portante de todo o conjunto. 

Na Capela de São Brás o escoamento das águas pluviais realiza-se pelas vertentes da cobertura, sendo a 

água projetada diretamente para o solo. A cota do pavimento da capela encontra-se a um nível mais 

baixo, do que a cota do terreno envolvente. Consequentemente, a humidade no interior da capela é 

notória (Figura 4.26), manifestando-se através do aparecimento de manchas que cobrem a superfície das 

paredes e do pavimento [94].  

 

 

 

 

 

Figura 4.26 – problemas de humidades e contaminação biológica nas paredes e pavimentos da Capela 

de S. Brás [94]. 
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4.2.21. PÁTINAS E ALTERAÇÃO CROMÁTICA 

Pátinas - Alteração do aspeto visual por modificações incipientes das superfícies, mas sem degradação 

percetível, apresenta-se como exemplo desta a Figura 4.27 a) [38]. 

Alteração cromática - Variação de um ou mais parâmetros definidores da cor visível na Figura 4.27 b). 

Pode apresentar-se com aspetos diversos e atingir zonas amplas ou localizadas [38]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.22. VEGETAÇÃO 

Manifestações biológicas do tipo musgo e plantas de ordem superior [38].   

Esta vegetação necessita de água para se desenvolver, e como tal geralmente aparece associada a 

infiltrações decorrente de fraca impermeabilização da estrutura, ou de tubagens defeituosas. 

Tem como consequência a criação de pressões intersticiais nas argamassas e nos elementos pétreos, 

provocando a sua desagregação [38]. 

A Figura 4.28 a) e b) são exemplos nítidos da presença dessa vegetação, na Capela de São Brás e na 

Igreja Matriz de Feixe de Espada à Cinta. 

 

a) 

 

b) 

Figura 4.28 - Recobrimento vegetal. a) Capela de São Brás [94]; 

b) Igreja matriz de Feixe de Espada à Cinta [93]. 

 

 

a) 

 

b) 

Figura 4.27  – a) Pátina; b) Alteração cromática [38]. 
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4.2.23. CONSIDERAÇÕES FINAIS SOBRE ANOMALIAS 

Verifica-se que os danos resultam de dois tipos de ação: as mecânicas, que atuam diretamente sobre a 

estrutura provocando danos estruturais devido ao incremento de tensões e deformações. As químicas e 

biológicas, que atuam nos materiais provocando a sua degradação. 

Foi possível concluir, com a análise dos diversos relatórios, que a relação entre as anomalias e as suas 

origens é uma questão complexa, devido à diversidade de origens e à inter-relação dos diversos 

elementos agressores. A ausência de manutenção e reparação agrava as anomalias existentes, originando 

inevitavelmente o aparecimento de outras. Por outro lado, as intervenções já realizadas numa estrutura 

por vezes alteram a sua forma de atuar, ou criam problemas noutras zonas não intervencionadas, por 

exemplo, as ações de desmonte e remonte de estruturas leva muitas vezes a danos irreversíveis. 

Reparou-se também ,ao longo do trabalho de pesquisa efetuado com o estudo dos relatórios de inspeção 

realizados pelo NR do IC-FEUP, que a maioria das intervenções realizadas foram às coberturas, o que 

mostra alguma tendência para a ocorrência de patologias neste elemento, alertando para a necessidade 

de um cuidado acrescido nesses elementos. 

Com o trabalho realizado foi também possível registar alguns sinais frequentes de alerta estrutural que 

são necessários ter em conta e que ajudam numa análise prévia, pois geralmente significam algum 

funcionamento deficiente, esses são: 

• Cobertura 

o Abaulamento do telhado ou de parte do telhado 

o Peças de madeira partidas ou apodrecidas 

o Abertura de fendas ou de fissuras no teto com ou sem queda de bocados de argamassa  

• Paredes 

o Abertura de juntas das pedras 

o Aparecimento de pedras partidas 

o Aparecimento de padieiras partidas 

o Aparecimento de fissuras novas nas paredes 

o Abaulamento, arqueamento ou desaprumo da parede 

• Pavimento 

o Aparecimento de água no pavimento 

o Pavimento apodrecido, ou com perdas de material evidentes 

• Coro-alto 

o Deformação do pavimento 

o Peças de madeira partidas ou apodrecidas 

o Aparecimento de fissuras novas, por baixo do coro-alto ou paredes adjacentes 

o Pedras de apoio do pavimento partidas 

• Arcos 

o Destacamentos da pedra de fecho 

o Fissuras na parte interior  

o Aberturas de juntas 

• Abóbadas 

o Abertura de juntas 

o Fissuras novas 

o Perdas de material 

• Colunas 

o Fendas 
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o Esmagamentos localizados 

O NR do IC-FEUP criou uma base de dados com os dados recolhidos das inúmeras inspeções realizadas, 

com o intuito de organizar, de forma sistemática, simples e orientada a informação obtida. Uma das 

grandes vantagens do desenvolvimento desta base de dados consiste na possibilidade de efetuar um 

tratamento estatístico dos dados introduzidos [23]. Assim, com base nos dados recolhidos foi criado o 

gráfico presente na Figura 4.29 com a identificação das ocorrências e danos e a sua incidência em igrejas 

entre 2000 e 2019, para um universo estudado de 111 igrejas. 

Esta tipificação é fundamental para se perceber quais as anomalias que aparecem e a sua frequência 

para além dos elementos em que estas mais incedem, por forma a poder criar espaços na ficha para a 

sua identificação.   

 

Figura 4.29 – Incidência de ocorrências e danos em 111 igrejas entre 2000 e 2019 

Analisando a Figura 4.29 nota-se a presença da recorrência de certos danos como as aberturas de juntas, 

fendilhação e humidade. Aparece também com muita frequência a perda de argamassa, degradações e 

fenómenos de descompressão. As ocorrências mais frequente e causadora de muitos danos são os 

assentamentos (principalmente) e as faltas de travamento. 
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4.3. FICHA DE LEVANTAMENTO DE DADOS E METODOLOGIA DE PREENCHIMENTO 

As fichas de levantamento de dados surgem como uma ferramenta de auxílio à inspeção de forma a esta 

atividade ser realizada de forma mais eficiente e sistematizada. Uma ficha de inspeção, regra geral, 

permite a caraterização geométrica do imóvel, a identificação das soluções construtivas adotadas, a 

caraterização da sua envolvente, a avaliação do estado de conservação do imóvel, a determinação e/ou 

classificação de determinados parâmetros que possam ser importantes para a realização de análises de 

risco, e até uma nota final do estado global do edifício para se ter uma noção da urgência ou não de uma 

intervenção. 

As igrejas construídas em Portugal ao longo dos tempos, apresentam características construtivas de 

acordo com a época em que foram construídas e o estilo mais predominante dessa altura, mas que no 

fundo acabam por ser semelhantes, tal como está explanado no capítulo 3. A solução estrutural, 

orientação, composição, conceitos, princípios decorativos, entre outros são semelhantes. 

Como as igrejas apresentam uma tipologia construtiva semelhante é possível identificar elementos que 

apresentam suscetibilidade para o mesmo tipo de danos, logo o tipo de intervenção a realizar poderá ser 

semelhante. No entanto, não se pode deixar de voltar a referir que, a nível estrutural, a medida a 

implementar depende de cada caso, uma vez que só a partir de um correto diagnóstico é que se conclui 

qual a causa do dano e, consequentemente, qual o tipo de intervenção mais adequado a aplicar de forma 

a solucionar o problema e não apenas reparar o dano. 

Até ao momento o que se verificava é que em muitas igrejas, apesar de já terem sido inspecionadas, a 

informação obtida referente à caracterização geométrica e ao estado estrutural não se encontrava 

devidamente organizada, e consequentemente, não se torna possível o seu tratamento estatístico. Com o 

desenvolvimento desta ficha procura-se combater essa falha.  

Atualmente existem algumas fichas de inspeção de aplicação imediata para a avaliação de igrejas, como 

por exemplo a proposta no documento Metodologia para a avaliação expedita do risco sísmico em bens 

culturais imóveis, desenvolvido pelo NR do IC-FEUP para a Autoridade Nacional de Proteção Civil 

2015 [97]. No entanto, o objetivo principal do presente trabalho é criar uma ficha única adaptada a 

qualquer igreja presente em Portugal, que permita uma caracterização sistemática das igrejas, não sendo, 

no entanto, destinada a ser preenchida obrigatoriamente por técnicos específicos da área, mas sim por 

pessoas com algum tipo de responsabilidade no edifício em causa, sendo esse um fator muito importante 

no desenvolvimento da ficha. 

A ficha encontra-se dividida em 10 itens principais, sendo estes: 

• Caraterização da construção 

o Identificação do imóvel  

o Caraterização geométrica 

o Classificação das paredes  

o Outros elementos construtivos do imóvel 

o Relação de outras construções face ao corpo da igreja 

o Enquadramento com a envolvente 

• Caraterização de patologias 

o Danos estruturais e não estruturais 

o Considerações finais 

o Fotografias de danos 

• Análise de informação 
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A ficha de Avaliação Expedita do Estado do Edifício (AEEE) será apresentada nas páginas seguintes 

com a devida explicação do preenchimento dos seus diversos itens.  

4.3.1. CARATERIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO 

4.3.1.1. Informação de preenchimento, identificação e classificação do imóvel 

Este primeiro item contém inicialmente um campo destinado à identificação da pessoa encarregue pelo 

preenchimento. Depois tem como objetivo a identificação e classificação do imóvel a inspecionar, 

registando dados relativos à sua localização geográfica, estilo arquitetónico, data da última intervenção, 

tutela. Tal como se ilustra nos campos da primeira página da ficha incluída na Figura 4.30 é possível 

colocar imagens do imóvel de forma a facilitar a sua identificação.  

 

 

 

 

 

 

Figura 4.30 – Informação de preenchimento, identificação e classificação do imóvel.  
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4.3.1.2. Caraterização Geométrica 

A página seguinte da ficha, presente na Figura 4.31, serve como guia para o preenchimento dos 

parâmetros presentes na Figura 4.32, apresentando uma planta, um corte com as cotas e medidas 

assinaladas e uma imagem legendada de uma igreja tipica. Apresenta também um campo para se poder 

colocar um desenho ou imagem da planta especifica da igreja em estudo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A planta serve essencialmente para mostrar a distribuição espacial da igreja, mas também auxilia no 

registo das larguras das naves e comprimento entre pilares, espessura das paredes. O corte longitudinal 

facilita a leitura das alturas. 

A imagem legendada permite identificar a localização dos seguintes elementos: nártex; nave central; 

nave lateral; torres; sacristia; transepto; cruzeiro; capela-mor; capela radiante. 

Existe ainda um campo para colocação de uma planta esquemática da respetiva igreja, verificou-se que 

para muitas igrejas essa não existe, podendo ter de se realizar um desenho esquemático da planta 

 

Figura 4.31 – Desenhos esquemáticos de apoio. 
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Este item tem como objetivo realizar o levantamento geométrico do imóvel, permitindo perceber qual a 

sua planta, os seus desenvolvimentos interiores e exteriores, espessuras e respetivas alturas. Aborda 

também a presença de torre sineira e sacristia que geralmente aparecem na planta esquemática da igreja 

adossados ou imbricados. 

Os parâmetros apresentados na Figura 4.32 devem ser preenchidos com o apoio das imagens da página 

anterior. 

 

Figura 4.32 – Caraterização geométrica 
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Neste item, é registado: 

• o número de naves e para cada uma delas a respetiva largura, L1- largura da nave 1, L2 – largura 

da nave 2 e L3 – largura da nave 3; 

•  o comprimento entre pilares da nave, de L4 a L10, no caso de não existirem pilares preenche-

se só o comprimento L4; 

•  a espessura das paredes da fachada, de e1 a e6; 

• as dimensões da capela-mor, LCP1 e LCP2; 

•  as alturas h2- altura até à cumeeira do nártex; h5 - altura até à cumeeira da nave; h7 - altura até 

à cumeeira da capela-mor. 

No caso da presença de nártex é indicado se este faz parte da estrutura principal ou se é independente e 

as suas dimensões, comprimento LNAR, espessura eNAR e altura h1. 

Na presença de transepto, torre sineira e sacristia são registadas as respetivas dimensões, LT1 e LT2 

para o transepto, LTS1 e LTS2 para a torre sineira e LS1 e LS2 para a sacristia. 

Relativamente à cabeceira esta deve ser classificada de tripartida ou não, deve ser indicada a forma do 

abside, como poligonal, retangular ou circular, assim como dos absidíolos,  caso  existam. 

Deve  ser registado o número total de pilares e destes qual o número que corresponde a diferente tipo de 

secção, circular, quadrada ou outra e respetiva dimensão, no caso da secção circular o raio, na quadrada 

o lado e no caso de outra a respetiva largura e comprimento (B*L). 
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4.3.1.3. Classificação das Paredes 

A classificação das paredes de alvenaria é realizada por fachadas, com o intuito de facilitar a análise e 

o levantamendo de dados. Esta classificação das paredes tem como primeiro objetivo caraterizar as 

dimensões principais (altura e espessura) e qual a solução de alvenaria. 

São também contabilizadas as aberturas existentes que provoquem reduções de espessura. Em   algumas 

fachadas existem aberturas do tipo janelas, portas, arcossólios ou até mesmo para colocação de altares 

ou retábulos. Estes elementos podem ser acoplados ou simplesmente apoiados à fachada onde se 

encontram.  

 

 

Figura 4.33 – Classificação das paredes. 
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As aberturas podem reduzir significativamente a espessura de uma parede, o que influenia a sua 

capacidade resistente, para além de criarem zonas de descontinuidade. É por isso importante não só 

registar as aberturas, mas também localizá-las e classificá-las. Por isso, o primeiro campo define as 

aberturas como grande, intermédia ou pequena em função da sua área, maior que 4 m2, entre 1 e 4 m2 

ou menor que 4 m2, respetivamente, e apresenta um exemplo para cada tipo de abertura definida. 

No campo correspondente aos dados da nave, para a parede da fachada principal, regista-se a sua altura, 

h3, a sua espessura, e1, e número de aberturas. Neste último parâmetro especifica-se o número de cada 

tipo de abertura bem como a sua localização. Esta localização da abertura é identificados pelas letras de 

A a I, de acordo com o esquema ilustrado na Figura 4.33, em que a fachada é dividida em 9 espaços. 

Deve-se, também, registar a existência, ou não, de reboco e, caso seja possível, a solução de alvenaria: 

xisto; granito; tijolo; cálcario ou outro. 

Estes mesmos dados devem ser igualmente preenchidos para as restantes paredes da nave, do transepto 

e da capela-mor atendendo a que: 

• fachada lateral esquerda da nave e do transepto – altura h4 e espessura e2; 

• fachada lateral direita da nave e do transepto – altura h4 e espessura e6; 

• fachada lateral esquerda, direita e parede fundeira da capela-mor – altura h6 e espessuras e3, e5 

e e4 respetivamente. 

. 
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4.3.1.4.  Outros Elementos de Construção 

Este item, Figura 4.34, pretende caracterizar os outros elementos de construção que não as fachadas. 

Começa-se por analisar o pavimento interior, os tetos e as coberturas tanto da(s) nave(s) como da capela-

mor, de seguida avalia-se a presença de património integrado em paredes ou tetos e a presença de alguns 

elementos que possam condicionar a solução estrutural. 

 

Figura 4.34 - Outros elementos de construção (a). 

Para o pavimento interior é registada a sua constituição e o seu estado de conservação. Este parâmetro 

é subjetivo, dependendo da sensibilidade da pessoa que o está a observar, podendo ser classificado como 
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bom, razoável ou mau. Apesar de ser algo subjetivo tenta-se dar aqui uma pequena definição para estes 

três estados, sendo que se deve classificar com “Bom” no caso de não apresentar qualquer tipo de dano, 

como “Razoável” se apresentar indícios de necessitar de uma ação de manutenção e como “Mau” se o 

seu estado apresentar danos que interfiram com a sua utilização. 

Para as coberturas é registada, a sua solução estrutural, qual o material utilizado, o tipo de drenagem 

existente (já que a presença de água é uma das principais razões para a degradação das mesmas, tais 

como o apodrecimento das madeiras), e também o aparente estado de conservação.  

Para o teto é observado qual o seu formato, se se trata de uma abóbada de berço, de arestas de cruzaria, 

ou outro. Assinala-se também o material de que é construído: pedra, tijolo, madeira, mista (pedra e 

madeira), ou outro. Se apresenta tirantes, e o estado de conservação. 

 

 

Figura 4.35 – Outros elementos de construção (b). 

 

Há um registo da presença de património integrado, pinturas murais, talhas, azulejos, outro e suas 

localizações, de extrema importância para uma fase posterior de intervenção no edifício (para reforço 

estrutural, por exemplo) uma vez que este património tem grande valor e não pode ser destruído nem 

danificado.  

Regista-se também a presença de elementos condicionadores do sistema estrutural como arcossólios, 

retábulo, coro-alto, arco triunfal, cúpula, contrafortes e arcobotantes, pois influenciam a resposta 

estrutural e podem resultar em problema ou até em soluções. É, portanto, essencial que sejam tidos em 

consideração.  
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4.3.1.5. Relação de Outras Construções com o Corpo da Igreja 

Este item visível na Figura 4.36 tem como objetivo documentar as restantes construções, que não o 

corpo da igreja, ou seja, a sacristia, a torre sineira, o campanário, ou outro corpo qualquer. 

 

 

Figura 4.36 – Relação de outras construções com o corpo da igreja. 

 

Primeiro analisa-se a relação que cada corpo tem com a igreja, se está adossado à igreja, imbricado, 

afastado ou se não é possível identificar. Para facilitar este registo, deve-se examinar se apresentam uma 

solução de alvenaria bastante distinta ou juntas verticais, remetendo desse modo para uma época de 

construção diferente. 

É também importante tentar perceber se as construções destes corpos e da igreja aconteceram em 

simultâneo, ou não, associando as adossadas ou afastadas a fases distintas. 
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4.3.1.6. Enquadramento com a Envolvente 

Este item, aqui apresentado na Figura 4.37, pretende caracterizar a envolvente dos imóveis. 

 

 

Figura 4.37 – Enquadramento com a envolvente. 

 

Os pontos a analisar são: a posição do imóvel em relação ao que o rodeia podendo ser isolado, em banda 

no meio, em banda numa extremidade, ou em gaveto; o meio em que se situa se é urbano ou rural; o tipo 

de terreno em que assenta que pode ser plano, inclinado ligeiramente, muito inclinado ou até em socalcos 

com ou sem muros de suporte; a proximidade de um curso de água e se apresenta drenagens exteriores 

ou não. Também aparece uma classificação do pavimento exterior, de bom, razoável ou mau. 

Avaliar esta envolvente permite realizar estudos de riscos (riscos de cheia ou assentamentos). Também 

é possível avaliar o comportamento estrutural do imóvel em interação com a sua envolvente permitindo, 

desta forma, identificar a causa de alguns dos danos que este pode apresentar. A proximidade a um curso 

de água origina o risco de inundação. 
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4.3.2. ANOMALIAS 

4.3.2.1. Danos 

Este item, representado na Figura 4.38, faz o registo dos danos que aparecem na igreja e nos corpos 

adjacentes. As patologias são avaliadas para cada elemento que constitui a igreja e a sua envolvente, 

pelo exterior e interior, separando-se em: parede de fachada principal da igreja, parede fundeira, paredes 

laterais da(s) nave(s), paredes laterais da capela-mor, paredes laterais do transepto, pilares interiores, 

colunas e arquivoltas, cobertura, abóbadas e arcos, paredes da sacristia e torre sineira. 

 

Figura 4.38 – Danos a registar. 
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Para selecionar os danos a serem registados, foi definido um conjunto de critérios, identificando os danos 

que mais ocorrem, e que possam ser facilmente visíveis. Os danos estruturais foram mais detalhados, 

pois a sua identificação, caracterização e classificação são fundamentais, por representarem um risco 

mais elevado, uma vez que afetam diretamente a estrutura. Assim, detalhes como, o tamanho das fissuras 

ou a sua localização, são fundamenais para uma eventual avaliação.   

Os danos a ser registados são:  

• Estruturais: Fissuração/Fracturação, Abertura de juntas, Esmagamento, Deformação 

(Arqueamento/Abaulamento, Desaprumo de pilares, outra), 

• Não Estruturais: Perda de argamassa, Destacamento de placas, Arenização, Deficiências no 

reboco, Erosão, Eflorescências, Crostas, Humidade/Infiltrações, Vegetação. 

Relativamente ao dano fissuração/fracturação, o registo é feito em função do alinhamento, horizontal, 

vertical ou diagonal, que indicam causas completamente diferentes e, consequentemente, riscos de 

naturezas diferentes. Para o registo deste dano foi utilizado um sistema de intervalos de, 1-3, 4-10, >10, 

por se tornar mais eficaz, uma vez que diferenças pequenas no número de fissuras não é significativa e 

o registo do número exato de fissuras não é fácil nem prático. 

Os intervalos de fissuras foram pensados e elaborados criteriosamente. Refere-se que o universo das 

igrejas alvo deste estudo foi constituído por igrejas grandes, o que influência, por exemplo, estes 

intervalos. É importante ponderar a categorização e diferenciação entre igrejas grandes e pequenas e 

adequar os intervalos a essa categorização. Em seguida regista-se a sua localização, já que esta não só 

indica possíveis causas como também apresenta consequências distintas. Por fim, indica-se a extensão 

e espessura das fissuras, sendo detalhadas pela influência que terão. Naturalmente, fissuras maiores ou 

mais espessas representam um risco maior, a extensão é dividida em curta (< 50 cm), média (> 50 cm  

< 2 m), grande (> 2 m), por sua vez a espessura é dividida em fina (< 1 mm), média (> 1 mm < 4 mm) 

e espessa (> 4 mm). 

Quanto às aberturas de juntas, é feito um registo semelhante à das fissuras, mas adaptado a esta anomalia. 

Assim, são indicados os alinhamentos e a quantidade, da mesma forma que para as fissuras. Quanto à 

dimensão, foi feita a divisão em pequena (<5 mm), média (>5 mm <10 mm) e grande (>10 mm). 

A anomalia deformação aparece dividida entre arqueamento/abaulamento, desaprumos ou outra causa. 

As duas primeiras foram selecionadas por serem os casos mais frequentes de deformação. A opção 

“outra”, aparece porque é possível haver deformações que não correspondam às duas já tipificadas. 

Para o esmagamento e todos os danos não estruturais, ou seja, a perda de argamassa, destacamento de 

placas, arenização, deficiências no reboco, erosão, eflorescências, crostas, humidade/infiltrações e 

vegetação apenas se assinala a presença ou não destes. 

Neste item existe também um campo destinado à numeração do registo fotográfico. Na parte final da 

ficha aparece um campo destinado à colocação de fotografias tiradas no local para identificação de 

danos, cada imagem tem a sua respetiva legenda e caso apareça uma anomalia com a seguinte legenda 

4 -Fissuração junto ao cunhal da fachada principal, por exemplo, então no campo destinado à numeração 

do registo fotográfico da fachada principal aparece o número 4. 
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4.3.2.2. Avaliações finais 

Este campo, Figura 4.39 serve para avaliar o estado geral do imóvel através de um leque de perguntas 

simples, e também para tentar inferir alguma incongruência ou falta de cuidado no preenchimento da 

ficha, uma vez que a resposta a estas questões irá ser comparada com as respostas dadas no desenrolar 

da ficha e assim detetar alguma falha. Por exemplo, se forem detetadas deformações algo significativas 

em várias paredes e depois neste espaço for respondido que as deformações são inexistentes ou 

insignificativas algo está mal e aparecerá um sinal de alerta, para possível deficiência no preenchimento 

da ficha. 

 

 

Figura 4.39 – Avaliações finais. 

 

Os parâmetros a registar neste campo são: o número total de fissuras/fraturas nas paredes e teto da 

capela-mor pelo interior; o estado geral do teto, do material de recobrimento e de conservação, sendo 

classificados como bom, razoável ou mau; problemas de humidade e deformações.  
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4.3.2.3. Fotografias – Danos 

Este item, Figura 4.40 , retrata a partir de fotografias as anomalias registadas, de modo a identificar com 

mais clareza as patologias e a sua localização. Apresenta por isso espaços para colocar as fotografias e 

as respetivas legendas. 

 

 

Figura 4.40 – Fotografias dos danos. 
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5  
APLICAÇÃO DA FICHA DE 

AVALIAÇÃO AOS CASOS DE 
ESTUDO. ANÁLISE DOS 

RESULTADOS 

 

5.1. INTRODUÇÃO 

Neste capítulo, apresenta-se a aplicação da ficha de avaliação dos casos estudados como forma de 

estudos de caso, com o intuito de avaliar o tipo de resultados que a ficha pode fornecer e que dados 

estatísticos é possível recolher, uma vez que também é um objetivo criar uma base de dados com a 

informação das várias igrejas de Portugal e tentar perceber quais os danos e os elementos que mais 

frequentemente sofram patologias. 

Tendo em consideração que a ficha vai ser preenchida por alguém, que, eventualmente, não tem 

habilitação técnica, mas com algum tipo de responsabilidade na igreja em avaliação, é essencial perceber 

se o seu preenchimento é acessível a pessoas não técnicas, garantindo a obtenção do máximo de 

informação possível. Neste sentido, apresentam-se aqui cinco casos de estudo para os quais foram 

preenchidas fichas, umas pelo autor da presente dissertação, outras por elementos com ligação às igrejas 

associadas aos casos de estudo. Neste capítulo procede-se ainda à comparação entre os dois tipos de 

resultados obtidos, para além de se apontarem as várias dificuldades que as diferentes pessoas foram 

sentindo ao longo do preenchimento da ficha. Os resultados do preenchimento passam ainda por uma 

folha de cálculo que executa a validação dos dados introduzidos. 

Após o preenchimento a ficha é exportada para uma folha de cálculo em Excel, que aparece aqui 

exemplificada, na qual se faz o registo e tratamento de dados, emitindo sinais de alerta, se tal for 

necessário.  

Os casos em estudo são a Igreja do Bonfim, a Igreja dos Grilos, a Igreja de São João Novo, todas estas 

no Porto, a Igreja de Santo Isidoro, no Marco de Canaveses, e a Sé de Silves, em Silves. Todas foram 

escolhidas por se achar que formavam uma boa seleção para recolha de dados. Um fator de escolha 

relaciona-se com o facto de se tratarem de igrejas de diferentes estilos arquitetónicos, sendo uma 

Neoclássica, uma Gótica, uma Românica, e as outras duas misturam o Barroco com o Maneirismo, para 

além de serem facilmente acessíveis. 

Por outro lado, quatro das igrejas são grandes, o que permite abranger um maior número de 

particularidades. A igreja de Santo Isidoro, foi selecionada, propositadamente por ser mais pequena, 

para se poder avaliar a eficácia da ficha. Em princípio, se for eficaz no diagnóstico de uma igreja grande 

com muitos pormenores, também o será para igrejas mais pequenas e simples. Também se teve em 

consideração, o facto, da Sé de Silves ser construída com um material diferente das outras quatro. 
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5.2. CARACTERIZAÇÃO DOS CASOS DE ESTUDO 

Nas figuras 5.1 a 5.5 apresentam-se imagens e as plantas gerais dos cinco casos de estudo. 

Na Figura 5.1 ilustra-se a Igreja de São João Novo, com planta composta por igreja de cruz latina, 

constituída por nave, transepto inscrito e capela-mor retangular, abóbadas de berço, com caixotões de 

pedra. 

    

Figura 5.1 – Igreja de São João Novo (Porto) [4]. 

 

A Figura 5.2 mostra a Igreja dos Grilos, de planta longitudinal, com nave única, três capelas laterais 

intercomunicantes, transepto inscrito e capela-mor, com tetos diferenciadas em abóbadas de berço, com 

caixotões de pedra. 

    

Figura 5.2 – Igreja dos Grilos (Porto) [4]. 

   

Na Figura 5.3 pode-se observar a Igreja do Bonfim, com uma planta longitudinal composta por nave 

única e capela-mor mais estreita, com torres sineiras, de planta quadrangular, adossadas ao frontispício. 

Teto em abóbada de berço de tijolo. 

    

Figura 5.3 – Igreja do Bonfim (Porto) [4], [98]. 

 



Danos Estruturais em Edifícios Patrimoniais. Metodologias Expeditas de Avaliação. 

 

 

 

75 

 

Apresenta-se na Figura 5.4 a Igreja de Santo Isidoro, com planta retangular composta por nave única, 

capela-mor mais baixa e estreita, sacristia adossada lateralmente, teto em caixotões de madeira. 

 

A Figura 5.5 ilustra a Sé de Silves, de planta longitudinal em cruz latina, composta por 3 naves, torre 

sineira a Sul e torre a Norte. capelas laterais, transepto saliente de topos retilíneos, corredor de acesso 

ao exterior e sacristia retangulares a Sul, cabeceira tripartida, com ábside poligonal e absidíolos 

retangulares. Teto da nave em estrutura de madeira (simulando uma abóbada de berço). Teto da capela-

mor é abobada de cruzaria em grés de Silves. 

    

Figura 5.5 – Sé de Silves (Silves) [4]. 

 

5.3. RECOLHA E TRATAMENTO DOS DADOS 

Conforme o planeado para este trabalho foram realizadas várias visitas às igrejas em estudo para recolha 

de dados e preenchimento das respetivas fichas.  

Foi criado um ficheiro tipo pdf editável online, com dois objetivos claros: o de facilitar o acesso à ficha 

permitindo o preenchimento através de um computador, tablet ou qualquer outro equipamento 

eletrónico, escusando-se a distribuição em papel igreja a igreja e o de tratamento expedito de dados, pois 

os dados preenchidos são exportados para um ficheiro Excel, onde depois é possível tratar a informação 

recolhida.  

É de referir que os resultados recolhidos, podem vir influenciados, devido à falta de prática neste tipo 

de caracterização por parte de quem realizou estas visitas. Foi notória a dificuldade inicial em reparar 

nos pormenores e em selecionar as zonas mais sensíveis para análise, para além da distinção do tipo de 

danos. Esta capacidade de observação foi melhorando ao longo da realização do trabalho. 

Uns primeiros dados que se podem recolher com o preenchimento desta ficha são os de identificação e 

classificação do imóvel, permitindo perceber em que regiões é mais frequente a presença de igrejas, 

tutelas, anos de construção e estilos arquitetónicos. Informações relevantes para catalogação das igrejas 

e que permitem perceber, por exemplo, qual a época da história de Portugal em que mais edifícios 

 

 

   

Figura 5.4 – Igreja de Santo Isidoro (Marco de Canaveses) [4], [63]. 
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patrimoniais religiosos, foram construídos ou qual o estilo arquitetónico mais utilizado. Este tipo de 

informação não foi muito explorado neste capítulo, já que o número de casos de estudo era muito 

pequeno em relação ao universo em causa. 

A título de exemplo apresentam-se, no Anexo C, os registos do preenchimento da ficha para o caso de 

estudo da Igreja de São João Novo. 

5.3.1. CLASSIFICAÇÃO DAS PAREDES E RESPETIVAS ABERTURAS. 

O comportamento de qualquer estrutura é influenciado por três fatores principais:  

• a forma e as ligações da estrutura;  

• as técnicas construtivas e os materiais de construção; 

• as ações impostas sob a forma de forças, deformações e acelerações [2].  

A parede é um elemento essencial da estrutura. Isso torna fundamental aprofundar o estudo deste 

elemento. Uma parede resistente é um elemento vertical contínuo que através da sua constituição 

apresenta a capacidade de desempenhar funções estruturais e apresenta capacidade de resistir às ações 

aplicadas. Para que estas paredes possam resistir a eventuais ações horizontais é necessário terem um 

funcionamento conjunto com outros elementos, nomeadamente paredes transversais, vigamento dos 

pisos e coberturas [95].  

As igrejas encontram-se submetidas predominantemente a ações verticais, como o peso próprio da 

estrutura, o peso da cobertura e às sobrecargas inerentes à sua utilização. 

As ações horizontais nestas construções são as habituais de tetos e sismos. Podendo, surgir no caso da 

existência de problemas na cobertura, quando a ligação entre a parede e a cobertura não é executada 

corretamente e/ou quando os elementos da cobertura começam a degradar-se podendo, deste modo, 

solicitar horizontalmente o topo das paredes. 

De uma forma geral, as paredes das igrejas são todas resistentes, excetuando-se as mais recentemente 

construídas, já em estrutura de betão, sendo que estas já não são abordadas nesta dissertação. As alturas 

das igrejas em estudo variam entre 5m (a mais baixa registada na capela-mor da Igreja de Santo Isidoro) 

e cerca de 20 m (registada nas Igrejas dos Grilos, São João Novo e Bonfim) as espessuras das paredes, 

por sua vez, variam entre 1-2 m.  

É importante referir que no caso de as paredes apresentarem um rácio de esbelteza (quociente entre a 

altura efetiva e a espessura efetiva) mais elevado, existe uma maior suscetibilidade dessas paredes a 

ações horizontais, o que implica um cuidado acrescido com o estado de conservação das coberturas.  

Um aspeto importante de se referir são as aberturas presentes nas paredes, que fazem diminuir a sua 

espessura, para além de originarem zonas de descontinuidade.  

Os valores obtidos para os números de abertura e respetiva distribuição pelos vários elementos para as 

diferentes igrejas estão presentes na Tabela 5.1. 
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Tabela 5.1 – Nº de aberturas e distribuição pelas diferentes igrejas em estudo. 

Igrejas Elementos Nº de aberturas 

  Grandes Intermédias Pequenas 

Igreja de Santo Isidoro 

Fachada Principal 1 0 2 

Fachada lat. esq. da Nave  0 0 2 

Fachada lat. dir. da Nave 1 0 3 

Fachada lat. esq. da Transepto  - - - 

Fachada lat. dir. da Transepto - - - 

Fachada lat. esq. da Capela-mor 1 0 1 

Fachada lat. dir. da Capela-mor 0 0 1 

Parede Fundeira 0 0 1 

     

Igreja de São João 

Novo 

Fachada Principal 2 4 0 

Fachada lat. esq. da Nave  0 1 0 

Fachada lat. dir. da Nave 0 2 0 

Fachada lat. esq. da Transepto  0 2 0 

Fachada lat. dir. da Transepto 0 2 0 

Fachada lat. esq. da Capela-mor 2 1 0 

Fachada lat. dir. da Capela-mor 2 1 0 

Parede Fundeira 0 0 0 

     

Igreja do Bonfim 

Fachada Principal 5 0 0 

Fachada lat. esq. da Nave  4 8 0 

Fachada lat. dir. da Nave 4 8 0 

Fachada lat. esq. da Transepto  - - - 

Fachada lat. dir. da Transepto - - - 

Fachada lat. esq. da Capela-mor 3 1 0 

Fachada lat. dir. da Capela-mor 3 1 0 

Parede Fundeira - - - 
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Igrejas Elementos Nº de aberturas 

  Grandes  Intermédias Pequenas 

Igreja dos Grilos 

Fachada Principal 6 0 0 

Fachada lat. esq. da Nave  0 0 0 

Fachada lat. dir. da Nave 0 0 0 

Fachada lat. esq. da Transepto  1 4 0 

Fachada lat. dir. da Transepto 1 4 0 

Fachada lat. esq. da Capela-mor 0 1 0 

Fachada lat. dir. da Capela-mor 0 0 0 

Parede Fundeira - - - 

     

Sé de Silves 

Fachada Principal 1 0 1 

Fachada lat. esq. da Nave  0 0 1 

Fachada lat. dir. da Nave 1 1 0 

Fachada lat. esq. da Transepto  0 1 0 

Fachada lat. dir. da Transepto 0 1 0 

Fachada lat. esq. da Capela-mor 0 0 0 

Fachada lat. dir. da Capela-mor 0 0 0 

Parede Fundeira 3 0 0 

 

A Igreja de Santo Isidoro de uma forma geral apresenta aberturas pequenas, apresentando apenas três 

aberturas grandes correspondentes às portas de acesso à igreja e sacristia. Estas aberturas estão 

relativamente distribuídas, com alguma incidência maior nas paredes laterais da nave. 

A Igreja de São João Novo apresenta uma maior incidência de aberturas intermédias, embora também 

apresente algumas aberturas grandes. Relativamente à distribuição, é muito homogénea, excetuando a 

zona da fachada principal onde está um número muito mais elevado de aberturas. 

A Igreja do Bonfim tem um número de aberturas muito elevado quando comparado com as outras 

igrejas, estas dividem-se semelhantemente entre grandes e intermédias. Distribuindo-se 

maioritariamente pela fachada principal e paredes laterais da nave. 

A Igreja dos Grilos tem a particularidade de não apresentar aberturas para o exterior na nave, apresenta 

capelas sequenciais com passagem entre elas. Em termos de aberturas, estas distribuem-se 

essencialmente pela zona do transepto e da fachada principal, com dimensões variáveis entre grandes e 

intermédias. 
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A Sé de Silves não exibe muitas aberturas. Apesar disso contém aberturas de todos os tipos grandes, 

intermédias e pequenas e distribuídas de forma muito semelhante pelos diversos elementos, excluindo-

se as paredes laterais da capela-mor, que não apresentam aberturas. 

A Figura 5.6 junta a informação relativa a aberturas de todas as igrejas. 

 

 

Figura 5.6 – Distribuição média das aberturas pelos diferentes elementos para todas as igrejas. 

 

É percetível que as zonas onde aparecem mais aberturas é a fachada principal, seguida pelas paredes da 

nave. 

É possível ainda registar a solução de alvenaria utilizada no edifício em causa, facto também importante 

dado que uma alvenaria de pedra (estudada com mais enfoque neste trabalho, até pelos casos de estudo 

em causa) apresenta características muito diferentes em relação à alvenaria de tijolo ou taipa, 

nomeadamente no que diz respeito à resistência, peso próprio, estanqueidade, durabilidade, resistência 

ao fogo, etc. Mesmo dentro das alvenarias de pedra, a utilização de tipos de pedra diferentes requerem 

exigências e cuidados diferentes. 

De acordo com os resultados obtidos a solução de alvenaria de granito é a mais utilizada nas igrejas 

estudadas, o que é previsível tratando-se de imóveis localizados na região Norte. A única que não 

apresenta solução de alvenaria em granito é a Sé de Silves, a única situada no Sul do país, e que é 

realizada em alvenaria de grés de Silves.  

Quanto aos rebocos notam-se nas igrejas em estudo uma série de variações. Para a fachada principal, 

com exceção da Sé de Silves que apresente reboco exterior, as igrejas em estudo apresentam apenas 

reboco interior ou até nenhum. As paredes da nave contêm todas reboco interior e exterior, com a 

exceção da Igreja de Santo Isidoro. Das igrejas que têm transepto, este apresenta reboco interior e 

exterior, à exceção da Sé de Silves, onde este apenas é rebocado exteriormente. Na capela-mor a Igreja 

de Santo Isidoro e a Sé de Silves não apresentam reboco, já as outras três são rebocadas tanto 

interiormente como exteriormente. 

0 1 2 3 4 5 6

Fachada Principal

Fachada lat. Esquerda da Nave

Fachada lat. Direita da Nave

Paredes lat. Esquerdas do Transepto

Paredes lat. Direitas do Transepto

Fachada lat. Esquerda da Capela-mor

Fachada lat. Direita da Capela-mor

Parede Fundeira

Distribuição de aberturas pelos diferentes elementos 

Total aber. Nº de aber. peq. Nºde aber. int. Nº de aber. gr.
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Este é o tipo de análise estatístico que é possível efetuar após o preenchimento de várias fichas para 

diferentes casos de estudo, podendo-se elaborar gráficos e análises gerais, como o apresentado na Figura 

5.6. 

 

5.3.2. OUTROS ELEMENTOS CONSTRUTIVOS 

Estas igrejas apresentam como solução estrutural paredes de alvenaria e, maioritariamente, elementos 

de madeira nas coberturas, tetos e pavimentos. Quando estes elementos estão bem ligados não há muita 

tendência de ocorrência de problemas a nível de comportamento estrutural pois as paredes de alvenaria 

suportam as asnas da cobertura, e estas últimas atuam como elementos de travamento das paredes aos 

movimentos horizontais, possibilitando uma distribuição de cargas mais uniforme. Consequentemente 

quando algum dos elementos começa a apresentar problemas de degradação começa a comprometer o 

comportamento global da estrutura. 

5.3.2.1. Pavimentos 

Por pavimento considera-se um elemento colocado, sem ligação direta à estrutura da igreja, ou seja, sem 

ligação às paredes de alvenaria, colocado simplesmente por cima de um enchimento, entre as fundações 

e a cota térrea. 

A Figura 5.7 mostra os resultados da constituição dos pavimentos interiores das várias igrejas.  

 

Igrejas Material do pavimento interior 

Igreja de Santo Isidoro Soalho 

Igreja de São João Novo Soalho 

Igreja do Bonfim Soalho 

Igreja dos Grilos Soalho + Pedra 

Sé de Silves Soalho + Pedra 

Figura 5.7 – Material do pavimento interior, para as restantes igrejas. 

 

As soluções utilizadas nas igrejas em estudo dividiram-se entre soalho e soalho + pedra. 

Relativamente ao seu estado de conservação, representado na Figura 5.11, verifica-se que os pavimentos 

da Igreja do Bonfim e da Sé de Silves apresentam-se num estado razoável, enquanto os das restantes 

igrejas em estudo estão em bom estado. 

A Figura 5.8 mostra o resultado estatístico possível de se realizar futuramente para a junção da 

constituição dos diferentes pavimentos encontrados nas igrejas em estudo.  

A análise aos pavimentos apresenta uma importância relevante, nomeadamente o seu estado de 

conservação pois permitem avaliar parâmetros como a capacidade de absorção de água através da 

capilaridade.  
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Figura 5.8 – Constituição do pavimento interior. 

 

 

5.3.2.2. Coberturas 

Por cobertura entende-se a estrutura presente por cima dos tetos, que cobre o edifício e estabiliza a sua 

estrutura global, relativamente aos esforços horizontais. 

Procedeu-se à análise do material constituinte das coberturas destas igrejas, solução estrutural e o seu 

estado de conservação.  

As coberturas assumem uma grande importância nestes edifícios, pois trata-se de um elemento chave da 

solução estrutural. Problemas a níveis de cobertura são, de acordo com a pesquisa efetuada na realização 

desta dissertação os que ocorrem mais frequentemente. É uma zona sempre muito sujeita a intervenções. 

A Tabela 5.2 ilustra as diferentes soluções encontradas para a estrutura de cobertura. 

 

Tabela 5.2 – Estrutura de coberturas, para as diferentes igrejas. 

Igrejas Estrutura de coberturas 

 Nave Capela-mor 

Igreja de Santo Isidoro Caibros Caibros 

Igreja de São João Novo Asnas Asnas 

Igreja do Bonfim Não identificável Não identificável 

Igreja dos Grilos Laje de betão Asnas 

Sé de Silves Não identificável Não identificável 

 

A Igreja de Santo Isidoro apresenta uma solução de caibros diretos separados de cerca de 40 a 50 cm. 

A Igreja de São João Novo tem uma solução para a cobertura de duas águas, composta por madres e 

asnas, com reforços metálicos. 

A Igreja dos Grilos apresenta cobertura em laje de betão na nave, e asnas de tijolo no transepto e capela-

mor. 

60%

40%

Pavimento interior

Soalho Pedra Tijoleia Pedra+soalho Outro



Danos Estruturais em Edifícios Patrimoniais. Metodologias Expeditas de Avaliação. 

 

82 

 

Não foi possível identificar a solução utilizada na cobertura da Sé de Silves e da Igreja do Bonfim, uma 

vez que as coberturas muitas vezes não são de fácil acesso. É de esperar que este campo da ficha não 

seja de preenchimento frequente. 

Mais uma vez à semelhança do apresentado para o caso dos pavimentos, aparece um exemplo do 

tratamento estatístico possível de se realizar relativamente às estruturas de coberturas para as várias 

igrejas (Figura 5.9). 

 

 

Figura 5.9 – Soluções estruturais das coberturas. 

 

5.3.2.3. Tetos 

Por tetos considera-se a zona que cobre a nave e a capela-mor, por baixo da cobertura, geralmente 

composto por abóbadas. 

Os tetos foram divididos em teto da nave e da capela-mor. O teto é um elemento importante e que pode 

ser estrutural ou apenas decorativo. Esta identificação, não é fácil para alguém sem conhecimentos na 

área da engenharia civil. Por isso optou-se por abordar apenas o seu formato, presente na Tabela 5.3, e 

o material utilizado, assumindo que os tetos em madeira são não estruturais e os de pedra são estruturais. 

Tabela 5.3 – Formato dos tetos, para as diferentes igrejas. 

Igrejas Formato dos tetos 

 Nave Capela-mor 

Igreja de Santo Isidoro Não existente Não existente 

Igreja de São João Novo Abóbada de berço  Abóbada de berço 

Igreja do Bonfim Abóbada de berço Abóbada de berço 

Igreja dos Grilos Abóbada de berço Abóbada de berço 

Sé de Silves Estrutura de madeira (simulação 

de abóbada de berço) 

Abóbada de cruzaria 

 

Das igrejas em estudo verificou-se que a dos Grilos e a de São João Novo apresentam abóbadas de berço 

em caixotões de pedra, tanto na nave como na capela-mor. 

20%

30%

10%

40%

Estrutura coberturas

Caibros Asnas Outro Não identificável
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A Igreja do Bonfim apresenta também abóbada de berço na nave e na capela-mor, porém em tijolo.  

A Igreja de Santo Isidoro apresenta como solução para os tetos uma estrutura de madeira, enquanto a Sé 

de Silves aparece na nave com uma solução em estrutura de madeira a simular uma abóbada de berço e 

na capela-mor com uma abóbada de berço em grés de Silves. 

A título de exemplo do tratamento estatístico, aparece a Figura 5.10. 

 

 

Figura 5.10 – Formato dos tetos, nave e capela-mor. 

 

5.3.2.4. Estado de conservação 

Na Figura 5.11 apresentam-se os resultados para o estado de conservação dos pavimentos coberturas e 

tetos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De uma forma geral o pavimento interior não se apresenta em “Mau” estado. Aparecendo em estado 

“Razoável” nas Igrejas do Bonfim e da Sé de Silves, com alguns sinais de desgaste e degradação. Para 

as restantes igrejas este foi classificado como “Bom”. 

Relativamente às coberturas, as visitadas, da Igreja de São João Novo e de Santo Isidoro, apresentavam-

se em “Bom” estado, pelo menos as relativas à igreja. Já que a cobertura da sacristia da Igreja de Santo 

Isidoro apresentava alguns sinais preocupantes de ataques de térmitas e consequente apodrecimento da 

60%10%

30%

Formato tetos

Abóbada de Berço Abóbada de Aresta

Abóbada de Cruzaria Outro

 

Figura 5.11 – Estado de conservação dos vários elementos. 
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cobertura. As restantes coberturas não foi possível visitá-las, como já referido no subcapítulo 5.3.2.2 

“Coberturas”. 

Para os tetos foram identificados sinais de alguma atenção para os das igrejas de São João Novo e dos 

Grilos, sendo classificados como em estado “Razoável”. Os restantes apresentavam-se em “Bom” 

estado.  

5.3.2.5. Património integrado 

Como já referido anteriormente, na presença de qualquer tipo de património integrado as medidas de 

intervenção de consolidação ou reforço, no caso de ser necessário, terão de ter um cuidado acrescido 

para evitar interferência com a existência deste bem patrimonial. 

Verificou-se que todas as igrejas em estudo apresentavam património integrado, tal como pinturas, 

talhas, azulejos ou outros distribuído por várias paredes, observando-se na  Tabela 5.4 uma maior 

incidência nas paredes fundeiras, onde todas tinham algum tipo de património, pinturas murais, talhas 

ou esculturas. 

Tabela 5.4 – Património integrado em paredes, para as diferentes igrejas. 

Igrejas 
Património integrado 

em paredes 
Elementos Presença 

Igreja de Santo 

Isidoro 

Pinturas murais. Fachada Principal Não 

Fachada lats. da Nave  Não 

Fachada lats. do Transepto Não 

Fachada lats. da Capela-mor Não 

Parede Fundeira Sim 

    

Igreja de São João 

Novo 

Pinturas murais, talhas. Fachada Principal Não 

Fachada lats. da Nave  Não 

Fachada lats. do Transepto Sim 

Fachada lats. da Capela-mor Sim 

Parede Fundeira Sim 

    

Igreja do Bonfim 

Pinturas murais, talhas, 

esculturas. 

Fachada Principal Não 

Fachada lats. da Nave  Sim 

Fachada lats. do Transepto Não 

Fachada lats. da Capela-mor Não 

Parede Fundeira Sim 
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Igrejas 
Património integrado 

em paredes 
Elementos Presença 

Igreja dos 

Grilos 

Pinturas murais, talhas, 

esculturas. 

Fachada Principal Sim 

Fachada lats. da Nave  Sim 

Fachada lats. do Transepto Sim 

Fachada lats. da Capela-mor Sim 

Parede Fundeira Sim 

    

Sé de Silves 

Talhas. Fachada Principal Não 

Fachada lats. da Nave  Sim 

Fachada lats. do Transepto Sim 

Fachada lats. da Capela-mor Não 

Parede Fundeira Não 

 

5.3.3. RESTANTES CONSTRUÇÕES 

Na Tabela 5.5 pode-se observar a presença de outras construções junto ou nas imediações da igreja. 

Esta é uma informação importante, pela interação que a construção na envolvente pode ter com o corpo 

da igreja, podendo criar novas condições e alterações no terreno ou adicionar cargas novas que 

perturbem o equilíbrio, entre outros fatores (perturbadores ou benéficos).  

Tabela 5.5 – Presença de outras construções, para as várias igrejas. 

Igrejas Presença de outras construções 

 Campanário Sacristia Torre Sineira Outro corpo 

Igreja de Santo Isidoro Sim Sim Não Sim 

Igreja de São João Novo Não Sim Sim Sim 

Igreja do Bonfim Não Sim Sim Sim 

Igreja dos Grilos Sim Sim Sim Sim 

Sé de Silves Sim Sim Sim Não 

 

Todas as igrejas estudadas apresentam uma sacrista. Na Igreja dos Grilos e de Santo Isidoro, essa 

sacristia encontra-se adossada. Nas restantes igrejas estão imbricadas. 

A presença de torre sineira verifica-se para todas as igrejas, com a exceção da de Santo Isidoro. Todas 

as torres se encontram adossadas à igreja. 

O campanário aparece imbricado na igreja de Santo Isidoro, na igreja dos Grilos e na Sé de Silves, não 

existindo nas outras. 
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A presença de outros corpos também é comum nas igrejas estudadas neste âmbito, apenas a Sé de Silves 

não o apresenta. De entre os outro corpos aparecem residências, secretarias, ou até um tribunal junto à 

igreja de São João Novo. 

A Figura 5.12, aparece a título de exemplo do tratamento estatístico possível de se realizar com os dados 

fornecidos para este campo. 

 

 

Figura 5.12 – Presença de outras construções. 

 

5.3.4. ENQUADRAMENTO COM A ENVOLVENTE 

Os resultados para o enquadramento com a envolvente é essencial como já referido no capítulo 4 para 

estudos de risco de cheias e consequentemente de eventuais assentamentos, ou de deslizamentos de 

terras, pois o tipo de terreno e as mudanças naturais que este sofre com o tempo ou com novas 

construções pode influenciar a estrutura da igreja envolvida. 

Das igrejas em estudo a de Santo Isidoro localiza-se numa zona rural, enquanto as restantes se situam 

todas em zona urbana. 

Todas as igrejas se encontram isoladas, excetuando a de São João Novo que se encontra em banda 

(extremidade), junto ao tribunal. O edifício onde se situa a Igreja dos Grilos está isolado, embora não 

contenha só a igreja, mas também o antigo convento, zona com utilização de museu e de seminário 

maior. 

Quanto ao pavimento exterior encontra-se em relativo bom estado, em todas as igrejas. O tipo de terreno 

onde estão construídas divide-se em terrenos de inclinação acentuada e terrenos envolventes formados 

por socalcos. Sendo que a Igreja de Santo Isidoro se encontra numa zona baixa formada por socalcos, 

sujeita a problemas de cheias, já que ao chover a água acaba naturalmente por escorrer para a zona da 

igreja. A Igreja dos Grilos apresenta o mesmo problema da Igreja de Santo Isidoro, tal como a Igreja de 

São João Novo, por não se localizarem em zonas de topo de socalcos, mas tanto uma como outra em 

zonas mais intermédias. A Igreja do Bonfim também se encontra numa zona com terreno em socalcos, 

mas esta encontra-se no topo, portanto o risco que pode advir dessa sua localização é o de deslizamento 

de terras. A Sé de Silves localiza-se numa zona com um tipo de terreno com inclinação acentuada, 

encontrando-se na zona mais alta deste, não se prevendo assim grandes riscos associados. 
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5.3.5. DANOS DETETADOS 

Relativamente ao estado geral de conservação das igrejas em estudo concluiu-se que de uma forma geral 

a igreja do Bonfim, a igreja de Santo Isidoro e a Sé de Silves se encontram em bom estado de 

conservação. Enquanto a igreja de São João Novo e a igreja dos Grilos aparecem com algumas aberturas 

de juntas e fissuras consideráveis. 

Foram notórias algumas dificuldades na observação de alguns elementos, nomeadamente quando 

apareciam retábulos que dificultavam muito, às vezes até impossibilitando a observação da parede 

estrutural, já que embora estes tenham portas de acesso, não foi possível na sua maioria abri-las aquando 

das visitas, por variados motivos. Isto acontecia maioritariamente nas paredes fundeiras daí a falta de 

resultados visíveis para estas.  

Não foi possível identificar as estruturas das coberturas da Sé de Silves e da Igreja do Bonfim, devido à 

falta de acesso às mesmas. Na Igreja dos Grilos também não foi possível efetuar a visita à cobertura, 

embora, para esta se tenha recolhido alguma informação da seguinte referência [65]. Sendo assim, 

apenas se teve acesso à da Igreja de Santo Isidoro e de São João Novo. Ainda apareceram como 

dificuldade de análise algumas situações pontuais como outros edifícios adossados, caso do tribunal 

junto à fachada esquerda da Igreja de São João Novo, impossibilitando a observação desta pelo exterior, 

situações destas aconteceram também para a Igreja dos Grilos por causa do seminário e do museu, e 

para a Igreja do Bonfim. 

Efetuando uma comparação entre os vários elementos constituintes da igreja e envolta dela, de acordo 

com a divisão utilizada na ficha AEEE, apresentada no capítulo 4. A nível de danos estruturais as que 

se apresentam mais danificadas são as fachadas laterais, provavelmente devido aos impulsos solicitados 

pela cobertura.  

5.3.5.1. Fissuração/ Fraturação 

A nível de fissuração os resultados obtidos para a várias igrejas são apresentados nas tabelas 5.6 a 5.9, 

a Igreja de Santo Isidoro não apresenta a mesma discriminação que as restantes igrejas sofrem para este 

tópico, pois não foram detetados sinais de fissuração nessa igreja. 

Os resultados para a fissuração estão discriminados tal e qual a forma como são recolhidos, com a mesma 

categorização, ou seja, não só se indicando a existência ou não de fissuração nos vários elementos da 

igreja, como também especificando o seu alinhamento, quantidade, localização, extensão e espessura. 

Quando aparece o sinal (-) significa que não se registaram danos desse tipo. É importante referir que 

esse não registo pode-se dever ao facto do dano não existir para esse determinado elemento, ou por não 

se ter tido acesso visual ao elemento em questão. 
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Tabela 5.6 - Fissuração/ Fraturação existente nos vários elementos da Igreja de São João Novo. 

Igreja de São João Novo 

 Fissuras/ fraturas 

Elemento Alinh. Quant. Loc. Ext. Esp. 

Fachada Principal ext. - - - - - 

Fachada Principal int. Vertical 4 a 10 Junto aos cantos 

Junto às aberturas 

Curta Média 

Parede Fundeira ext. - - - - - 

Parede Fundeira int. - - - - - 

Parede lat. esq. da Nave ext. - - - - - 

Parede lat. esq. da Nave int. Vertical 1 a 3 Junto aos cantos Curta Média 

Parede lat. dir. da Nave ext. -     

Parede lat. dir. da Nave int. Vertical 4 a 10 Meio do elemento Curta 

Média 

Fina 

Média 

Parede lat. esq. da Capela-mor ext. - - - - - 

Parede lat. esq. da Capela-mor int. - - - - - 

Parede lat. dir. da Capela-mor ext. - - - - - 

Parede lat. dir. da Capela-mor int. - - - - - 

Parede lat. esq. do Transepto ext. - - - - - 

Parede lat. esq. do Transepto int. - - - - - 

Parede lat. dir. do Transepto ext. - - - - - 

Parede lat. dir. do Transepto int. Vertical 1 a 3 Meio do elemento Curta Média 

Pilares interiores - - - - - 

Colunas e Arquivoltas - - - - - 

Cobertura, Abóbadas e Arcos Vertical 4 a 10 Meio do elemento Curta Média 

Sacristia ext. - - - - - 

Sacristia int. Vertical 4 a 10 Junto aos cantos 

Meio do elemento 

Curta Fina 

Torre Sineira ext. - - - - - 
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Tabela 5.7 - Fissuração/ Fraturação existente nos vários elementos da Igreja do Bonfim. 

Igreja do Bonfim 

 Fissuras/ fraturas 

Elemento Alinh. Quant. Loc. Ext. Esp. 

Fachada Principal ext. Horizontal 

Vertical 

Diagonal 

>10 Junto aos cantos 

Meio do elemento 

Junto às aberturas 

Curta 

Média 

Grande 

Fina 

Média 

Espessa 

Fachada Principal int. Vertical 

Diagonal 

4 a 10 Junto aos cantos Curta  

Media 

Fina  

Média 

Parede Fundeira ext. - - - - - 

Parede Fundeira int. - - - - - 

Parede lat. esq. da Nave ext. - - - - - 

Parede lat. esq. da Nave int. Vertical 1 a 3 Junto às aberturas Curta Fina 

Parede lat. dir. da Nave ext. Vertical  

Diagonal 

4 a 10 Junto aos cantos  

Meio do elemento 

Curta Fina 

Parede lat. dir. da Nave int. Vertical 1 a 3 Junto às aberturas Curta Fina 

Parede lat. esq. da Capela-mor ext. - - - - - 

Parede lat. esq. da Capela-mor int. - - - - - 

Parede lat. dir. da Capela-mor ext. - - - - - 

Parede lat. dir. da Capela-mor int. - - - - - 

Pilares interiores - - - - - 

Colunas e Arquivoltas Vertical 1 a 3 Meio do elemento Curta Fina 

Cobertura, Abóbadas e Arcos - - - - - 

Sacristia ext. - - - - - 

Sacristia int. Vertical 1 a 3 Junto aos cantos 

Meio do elemento 

Curta Fina 

Torre Sineira ext. Vertical 

Diagonal 

>10 Meio do elemento 

Junto às aberturas 

Curta 

Média 

Fina 

Média 

Espessa 
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Tabela 5.8 - Fissuração/ Fraturação existente nos vários elementos da Igreja dos Grilos. 

Igreja dos Grilos 

 Fissuras/ fraturas 

Elemento Alinh. Quant. Loc. Ext. Esp. 

Fachada Principal ext. - - - - - 

Fachada Principal int. - - - - - 

Parede Fundeira ext. - - - - - 

Parede Fundeira int. - - - - - 

Parede lat. esq. da Nave ext. - - - - - 

Parede lat. esq. da Nave int. Horizontal 

Vertical 

4 a 10 Meio do elemento Média Fina 

Parede lat. dir. da Nave ext. - - - - - 

Parede lat. dir. da Nave int. Vertical 4 a 10 Junto aos cantos Média 

Grande 

Fina 

Parede lat. esq. da Capela-mor ext. - - - - - 

Parede lat. esq. da Capela-mor int. Vertical 1 a 3 Junto aos cantos 

Meio do elemento 

Curta 

Média 

Fina 

Média 

Parede lat. dir. da Capela-mor ext. - - - - - 

Parede lat. dir. da Capela-mor int. Vertical 

Diagonal 

4 a 10 Meio do elemento Média  

Grande 

Fina 

Parede lat. esq. do Transepto ext. - - - - - 

Parede lat. esq. do Transepto int. - - - - - 

Parede lat. dir. do Transepto ext. - - - - - 

Parede lat. dir. do Transepto int. - - - - - 

Pilares interiores - - - - - 

Colunas e Arquivoltas - - - - - 

Cobertura, Abóbadas e Arcos Horizontal 

Vertical 

>10 Meio do elemento Média Fina 

Média 

Sacristia ext. - - - - - 

Sacristia int. Vertical 4 a 10 Meio do elemento 

Junto às aberturas 

Média 

Grande 

Fina 

Média 

Torre Sineira ext. - - - - - 
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Tabela 5.9 - Fissuração/ Fraturação existente nos vários elementos da Sé de Silves. 

Sé de Silves 

 Fissuras/ fraturas 

Elemento Alinh. Quant. Loc. Ext. Esp. 

Fachada Principal ext. Diagonal 4 a 10 Meio do elemento 

Junto às aberturas 

Curta 

Média 

Grande 

Fina 

Fachada Principal int. - - - - - 

Parede Fundeira ext. - - - - - 

Parede Fundeira int. - - - - - 

Parede lat. esq. da Nave ext. Horizontal 

Vertical 

4 a 10 Junto aos cantos 

Meio do elemento 

Curta 

Média 

Fina 

Parede lat. esq. da Nave int. Horizontal 1 a 3 Junto aos cantos Curta Espessa 

Parede lat. dir. da Nave ext. Horizontal 

Vertical 

4 a 10 Meio do elemento Curta 

Média 

Fina 

Parede lat. dir. da Nave int. - - - - - 

Parede lat. esq. da Capela-mor ext. - - - - - 

Parede lat. esq. da Capela-mor int. - - - - - 

Parede lat. dir. da Capela-mor ext. - - - - - 

Parede lat. dir. da Capela-mor int. - - - - - 

Parede lat. esq. do Transepto ext. Diagonal 1 a 3 Meio do elemento Curta Fina 

Parede lat. esq. do Transepto int. - - - - - 

Parede lat. dir. do Transepto ext. Diagonal 1 a 3 Meio do elemento Curta Fina 

Parede lat. dir. do Transepto int. - - - - - 

Pilares interiores - - - - - 

Colunas e Arquivoltas - - - - - 

Cobertura, Abóbadas e Arcos Horizontal 

Diagonal 

1 a 3 Meio do elemento 

 

Curta Fina 

Sacristia ext. - - - - - 

Sacristia int. - - - - - 

Torre Sineira ext. Vertical 

Diagonal 

4 a 10 Junto aos cantos 

Meio do elemento 

Curta 

Média 

Fina 

Média 
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A partir da análise das tabelas 5.6 a 5.9 pode-se concluir, então, o nível de fissuração apresentado nas 

igrejas estudadas. 

Na Igreja de São João Novo foram assinalados alguns sinais de fissuração, com alguma quantidade para 

a fachada principal, parede lateral direita da nave, sacristia e cobertura, abóbadas e arcos para todos 

estes elementos a nível interior. Em termos de extensão e espessura estiveram sempre entre curta e média 

e entre fina e média, respetivamente. 

A Igreja do Bonfim indicou sinais graves de fissuração na fachada principal e nas torres sineiras 

exteriormente, com maior enfâse na torre sineira direita. Interiormente não continha fissuras relevantes, 

apenas alguns sinais residuais. 

A Igreja dos Grilos apresentou alguns sinais graves de fissuração aparecendo em alguma quantidade nas 

paredes laterais da nave, na capela-mor lateral direita e sacristia (interiores), e algumas delas de grande 

extensão, embora associadas a um espessura considerada fina. Depois as zonas da cobertura, abóbadas 

e arcos apareceram com um número de fissura elevado (>10). 

Na Sé de Silves não apareceram sinais de fissuras de grande gravidade, registando-se, no entanto, um 

número relevante nas paredes laterais exteriores da capela-mor e da torre-sineira. 

A nível geral de fissuração/Fraturação era expectável que fosse a parede fundeira que apresentasse mais 

este tipo de dano pelo facto de poder receber uma carga adicional na presença de retábulos-mor, que 

podem introduzir esforços horizontais nessa parede. No entanto, foram as fachadas laterais da nave que 

mais se encontravam fissuradas, como se observa na Figura 5.13., possivelmente por se tratarem das 

paredes de maiores dimensões e também devido ao facto de aparecerem muitas nas igrejas dos Grilos e 

de São João Novo devido a possíveis assentamentos diferenciais. 
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- 

Figura 5.13 – Distribuição das fissura/fraturas pelos vários elementos das igrejas e suas envolventes, para o 

conjunto das várias igrejas em estudo. 

 

Apresentam-se nas figuras 5.14 a 5.16 alguns dos sinais de fissuras considerados relevantes e que 

demonstrem as situações das igrejas em estudo. 

 

 

a) 

 

b) 

Figura 5.14 - Fissuração Igreja S. João Novo. a) Parede lateral esquerda da nave; b) Por baixo do coro-alto. 
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a) 

 

b) 

 

c) 

 

d) 

Figura 5.15 – Fissuração na Igreja do Bonfim. a) Torre Sineira direita; b) Fachada Principal; c) Por baixo do 

coro-alto; d) Por baixo do coro-alto. 
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a) 

 

b) 

 

c) 

 

d) 

Figura 5.16 – Fissuração na Igreja dos Grilos. a) Parede lateral direita da nave; b) Parede lateral 

direita da nave; c) Parede lateral direita da capela-mor; d) Parede lateral direita da capela-mor. 
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5.3.5.2. Aberturas de juntas 

Para as aberturas de juntas os resultados obtidos para a várias igrejas são apresentados nas tabelas 5.10 

a 5.13, a Igreja de Santo Isidoro não apresenta a discriminação que as restantes igrejas, pois verificou-

se que não sofriam com este problema. 

Os resultados para as aberturas de juntas estão discriminados tal e qual a forma como são recolhidos, 

com a mesma categorização, ou seja, indicando a sua existência nos vários elementos da igreja e, 

posteriormente, especificando-se o seu alinhamento, quantidade e dimensão. 

Tabela 5.10 – Aberturas de juntas existentes nos vários elementos da Igreja de São João Novo. 

Igreja de São João Novo 

 Abertura de juntas 

Elemento Alinh. Quant. Dim. 

Fachada Principal ext. - - - 

Fachada Principal int. Vertical 4 a 10 Média 

Parede Fundeira ext. - - - 

Parede Fundeira int. - - - 

Parede lat. esq. da Nave ext. - - - 

Parede lat. esq. da Nave int. Vertical 4 a 10 Média 

Parede lat. dir. da Nave ext.    

Parede lat. dir. da Nave int. Vertical 4 a 10 Média 

Grande 

Parede lat. esq. da Capela-mor ext. - - - 

Parede lat. esq. da Capela-mor int. Vertical 1 a 3 Média 

Parede lat. dir. da Capela-mor ext. - - - 

Parede lat. dir. da Capela-mor int. Vertical 1 a 3 Média 

Parede lat. esq. do Transepto ext. - - - 

Parede lat. esq. do Transepto int. Vertical 4 a 10 Média 

Parede lat. dir. do Transepto ext. - - - 

Parede lat. dir. do Transepto int. Vertical 4 a 10 Média 

Pilares interiores - - - 

Colunas e Arquivoltas Vertical 4 a 10 Média 

Cobertura, Abóbadas e Arcos Vertical 4 a 10 Média 

Sacristia ext. - - - 

Sacristia int. - - - 

Torre Sineira ext. - - - 
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Tabela 5.11 - Aberturas de juntas existentes nos vários elementos da Igreja do Bonfim. 

Igreja do Bonfim 

 Abertura de juntas 

Elemento Alinh. Quant. Dim. 

Fachada Principal ext. Vertical 

Diagonal 

4 a 10 Média 

Grande 

Fachada Principal int. Vertical 

Diagonal 

1 a 3 Pequena 

Parede Fundeira ext. - - - 

Parede Fundeira int. - - - 

Parede lat. esq. da Nave ext. - - - 

Parede lat. esq. da Nave int. - - - 

Parede lat. dir. da Nave ext. - - - 

Parede lat. dir. da Nave int. - - - 

Parede lat. esq. da Capela-mor ext. - - - 

Parede lat. esq. da Capela-mor int. - - - 

Parede lat. dir. da Capela-mor ext. - - - 

Parede lat. dir. da Capela-mor int. - - - 

Pilares interiores - - - 

Colunas e Arquivoltas - - - 

Cobertura, Abóbadas e Arcos - - - 

Sacristia ext. - - - 

Sacristia int. - - - 

Torre Sineira ext. Vertical 

Diagonal 

4 a 10 Média 
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Tabela 5.12 - Aberturas de juntas existentes nos vários elementos da Igreja dos Grilos. 

Igreja dos Grilos 

 Abertura de juntas 

Elemento Alinh. Quant. Dim. 

Fachada Principal ext. - - - 

Fachada Principal int. - - - 

Parede Fundeira ext. - - - 

Parede Fundeira int. - - - 

Parede lat. esq. da Nave ext. - - - 

Parede lat. esq. da Nave int. Horizontal 1 a 3 Média 

Grande 

Parede lat. dir. da Nave ext. - - - 

Parede lat. dir. da Nave int. Horizontal 

Vertical 

4 a 10 Média 

Grande 

Parede lat. esq. da Capela-mor ext. - - - 

Parede lat. esq. da Capela-mor int. Vertical 4 a 10 Pequena 

Média 

Parede lat. dir. da Capela-mor ext. - - - 

Parede lat. dir. da Capela-mor int. Vertical 1 a 3 Pequena 

Parede lat. esq. do Transepto ext. - - - 

Parede lat. esq. do Transepto int. - - - 

Parede lat. dir. do Transepto ext. - - - 

Parede lat. dir. do Transepto int. - - - 

Pilares interiores - - - 

Colunas e Arquivoltas - - - 

Cobertura, Abóbadas e Arcos - - - 

Sacristia ext. - - - 

Sacristia int. - - - 

Torre Sineira ext. - - - 
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Tabela 5.13 - Aberturas de juntas existentes nos vários elementos da Sé de Silves. 

Sé de Silves 

 Fissuras/ fraturas 

Elemento Alinh. Quant. Dim. 

Fachada Principal ext. - - - 

Fachada Principal int. - - - 

Parede Fundeira ext. - - - 

Parede Fundeira int. Vertical 1 a 3 Pequena 

Parede lat. esq. da Nave ext. - - - 

Parede lat. esq. da Nave int. - - - 

Parede lat. dir. da Nave ext. - - - 

Parede lat. dir. da Nave int. - - - 

Parede lat. esq. da Capela-mor ext. - - - 

Parede lat. esq. da Capela-mor int. Horizontal 

Vertical 

1 a 3 Pequena 

Parede lat. dir. da Capela-mor ext. - - - 

Parede lat. dir. da Capela-mor int. - - - 

Parede lat. esq. do Transepto ext. Horizontal 

Vertical 

4 a 10 Pequena 

Parede lat. esq. do Transepto int. Horizontal 

Vertical 

1 a 3 Média 

Parede lat. dir. do Transepto ext. Horizontal 

Vertical 

1 a 3  Pequena 

Parede lat. dir. do Transepto int. Horizontal 

Vertical 

1 a 3 Pequena 

Pilares interiores - - - 

Colunas e Arquivoltas - - - 

Cobertura, Abóbadas e Arcos - - - 

Sacristia ext. - - - 

Sacristia int. - - - 

Torre Sineira ext. - - - 
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A partir da análise das tabelas 5.10 a 5.13 pode-se concluir a incidência da abertura de juntas para cada 

igreja em estudo. 

A Igreja de São Novo apresentou sinais graves de aberturas de juntas, com número elevado de aberturas 

de juntas que variavam entre médias a grandes para a maioria dos elementos interiores, como as paredes 

laterais da nave, as paredes do transepto, colunas e arquivoltas, assim como no campo “cobertura, 

abóbadas e arcos”. 

A Igreja do Bonfim não indicou grandes problemas com aberturas de juntas, aparecendo algumas na 

mesma zona da fissuração mais gravosa, ou seja, na fachada principal exterior e nas torres sineiras. 

A Igreja dos Grilos registou algumas aberturas de juntas consideráveis, nas paredes laterais da nave e 

da capela-mor e nas abóbadas com dimensões a variar entre pequena e grande. 

Na Sé de Silves apareceram algumas aberturas de juntas, mas sem grande expressão, maioritariamente 

pequenas e sem números elevados, aparecem apenas com um número um pouco maior na parede lateral 

esquerda do transepto exterior. 

Para a abertura de juntas verifica-se uma distribuição relativamente semelhante à das fissuras/fraturas, 

onde as zonas mais afetadas foram as paredes laterais, sendo que de um modo geral as igrejas em estudo 

excetuando as Igreja de São João Novo e dos Grilos apresentavam danos apreciáveis a esse nível. Já as 

outras igrejas não tinham sinais graves. A Figura 5.17 apresenta o resultado de abertura de juntas para 

o conjunto das várias igrejas, com a sua distribuição. Representando o possível resultado estatístico a 

fazer futuramente. 

 

 

Figura 5.17 - Distribuição das aberturas de juntas pelos vários elementos das igrejas e suas envolventes, para as 

várias igrejas em estudo. 
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Apresentam-se nas figuras 5.18 e 5.19 alguns dos sinais de aberturas de juntas considerados 

representativos das situações das igrejas em estudo. 

 

 

a) 

 

b) 

 

c) 

 

d) 

Figura 5.18 – Aberturas de juntas na Igreja de São João Novo. a) Junto ao canto da parede lateral 

esquerda do transepto; b) Junto ao canto da parede lateral direita do transepto; c) Teto por cima do coro-

alto; d) Parede lateral esquerda da nave. 
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a) 

 

b) 

Figura 5.19 – Aberturas de juntas na Igreja dos Grilos. a) Nave lateral direita; b) Nave lateral 

esquerda. 

 

5.3.5.3. Esmagamento e deformações 

Relativamente ao esmagamento não se detetou qualquer tipo. 

Os registos de deformações foram diminutos. A Igreja de Santo Isidoro obteve dois pequenos registos, 

na Sacristia e um ligeiro destacamento na fachada lateral esquerda, mas aparentemente estabilizadas. 

Para Igreja dos Grilos verificou-se alguma deformação no arco triunfal e ao nível do coro-alto.  

A Igreja do Bonfim também tem uma ligeira deformação ao nível do coro-alto. 

Por fim as indicações de deformações mais relevantes foram os desaprumos nas paredes da Igreja de 

São João Novo, provavelmente devidos a assentamentos diferencias, dignos de uma eventual 

monitorização para se verificarem possíveis evoluções. Ainda na Igreja de São João Novo também o 

arco triunfal apresenta uma ligeira deformação, assim como o oro-alto. 

As figuras 5.20 a 5.24 ilustram os problemas referidos neste subcapítulo, no que diz respeito a 

deformações. 
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a) 

 

b) 

Figura 5.20 – Deformações na Igreja de Santo Isidoro. a) Fachada lateral esquerda da nave; b) 

Fachada lateral esquerda da sacristia [Fotografias do próprio]. 

 

 

a) 

 

b)  

Figura 5.21 – Deformações na Igreja dos Grilos. a) Coro-alto; b) Arco triunfal. 
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Figura 5.22 – Deformações na Igreja de São João Novo. a) Coro-alto; b) Arco triunfal. 

 

 

 

 

a) 

 

b) 

Figura 5.23 - Desaprumo parede lateral direita nave da Igreja de São João Novo. a) Ligeiro desaprumo da 

parede lateral direita da nave; b) Reforço realizado da ombreira-padieira.  
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Figura 5.24 – Deformação do coro-alto da Igreja do Bonfim. 

 

5.3.5.4. Danos não estruturais 

Na análise de danos não estruturais, a percentagem de perda de argamassa é relativamente baixa em 

qualquer elemento, estes resultados podem ter como influência prévias intervenções. A maioria das 

igrejas em estudo foram reabilitadas recentemente, a única que apresenta alguma percentagem de perda 

de argamassa é a Sé de Silves, precisamente a que não sofreu intervenções tão recentes. 

Sinais de erosão, crostas e eflorescências são diminutos aparecendo alguns registos pequenos na Sé de 

Silves.  

Sinais de Arenização também só aparecem associados a uma igreja, neste caso, a de São João Novo. 

As figuras 5.25 a 5.27 mostram estes danos não estruturais para as diferentes igrejas em estudo referidos 

neste subcapítulo. 

 

a) 

 

b) 

Figura 5.25 – Perda de argamassa na Sé de Silves. a) Parede lateral direita da capela-mor (exterior); b) 

Parede lateral esquerda da Nave (exterior). 
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a) 

 

b) 

Figura 5.26 – Anomalias não estruturais na Sé de Silves. a) Aparecimento de crostas na parede fundeira da 

capela-mor; b) Eflorescências nas colunas junto à entrada principal. 

 

 

a) 

 

b) 

Figura 5.27 – Arenização na Igreja de São João Novo. a) Parede lateral direita da nave; b) Parede lateral 

direita da nave. 

 

Quanto à humidade/infiltrações é um dano que necessita de aparelhos de medição do seu teor, embora 

a existência desta anomalia se sinta e seja visível através de manchas, apodrecimentos da madeira, 

patologias não estruturais que normalmente estão associadas à presença de água ou se houver mesmo 

queda de água dentro do edifício. As inspeções foram realizadas em tempo seco, o que influi a deteção 

deste dano. Tendo isto em consideração, foi percetível que neste aspeto as igrejas em estudo não 

apresentavam sinais de humidade, geralmente uma anomalia problemática neste tipo de edificações. 



Danos Estruturais em Edifícios Patrimoniais. Metodologias Expeditas de Avaliação. 

 

 

 

107 

 

Foram apenas registadas alguns sinais junto aos cantos e aberturas da igreja de Santo Isidoro, mas com 

acesso a equipamento de medição. 

Quanto à vegetação também não existiam grandes problemas, apenas pequenos sinais da presença desta 

na igreja de Santo Isidoro, mas muito residuais. 

5.3.6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Dos dados recolhidos percebeu-se que as igrejas do Bonfim, de Santo Isidoro e a Sé de Silves se 

apresentavam em bom estado de conservação sem grandes problemas de maior. A igreja de Santo Isidoro 

foi há pouco tempo intervencionada por fazer parte da rota do românico. As igrejas do Bonfim e a Sé 

de Silves não tiveram intervenções tão recentes, mas estão em constante observação e com pequenos 

reparos. A igreja de Silves porque pertence à câmara e esta mantém-na sob vigia, fazendo reparos 

quando necessário. A igreja do Bonfim também com grande vigia e com uma série de pequenas 

reparações sempre a ocorrerem até por parte dos escuteiros que encontram lá as suas instalações.  

As igrejas de São João Novo e dos Grilos apresentam alguns sinais graves e de necessidade de análise 

mais detalhada de aberturas de juntas e fissuração. É de salientar que as duas estiveram sujeitas a 

intervenções recentemente. 

De uma forma geral notou-se que as patologias que mais apareceram foram algumas aberturas de juntas 

e fissuras/fraturas, por isso a discriminação feita para estas duas anomalias. É importante referir que o 

ficheiro Excel elaborado permite este tipo de análises estatísticas para qualquer tipo de dano e elemento. 

Aqui apenas foram discriminadas as estatísticas para as aberturas de juntas e fissuras/fraturas, por serem 

os danos mais evidentes e que se sobressaíram nas igrejas em estudo. Os outros danos apareceram de 

forma tão pontual que não se justificava apresentar este tipo de estatísticas.  

Tendo em consideração que o número de igrejas estudadas foi pequeno, as conclusões que se podem 

retirar destas são mais a nível de patologias e envolventes com a igreja. Para características como o 

estilo arquitetónico mais frequente no país, ou material mais utilizado, as conclusões que se poderiam 

retirar no âmbito desta dissertação não fazem tanto sentido, pois os casos estudados são muito poucos 

quando comparado com o universo existente.  

As fichas permitem que se faça um levantamento rápido e eficaz dos eventuais problemas que afetam 

os vários elementos de uma igreja. Ao ser preenchida por um elemento responsável pela igreja, evita-se 

uma inspeção feita por um técnico especializado, o que ocorrerá apenas se surgir pelo menos um sinal 

de alerta.  

Por outro lado, com o preenchimento da ficha em diversos edifícios, torna-se possível uniformizar a 

identificação dos problemas, o que facilita e generaliza o diagnóstico. 
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5.4. RESULTADOS DE OUTROS PREENCHIMENTOS E COMPARAÇÃO 

Para uma análise de utilização da ficha e complexidade do seu preenchimento, estas foram distribuídas 

pelas igrejas em estudo e pedido para que alguém com responsabilidade na própria igreja a preenchesse. 

Esse é o objetivo futuro.  

Os resultados obtidos acabaram por não ser muito conclusivos. Para dois dos casos de estudos, a Igreja 

de Santo Isidoro e Sé de Silves, as fichas acabaram por não ser preenchidas por dificuldades no seu 

preenchimento, nomeadamente, na parte da identificação dos danos e da sua distinção. Para os outros 

três casos de estudo, ou seja, a Igreja dos Grilos, Igreja de São João Novo e Igreja do Bonfim as fichas 

de avaliação foram preenchidas, embora, com a ajuda do autor da presente dissertação, o que acaba por 

condicionar um bocado os resultados.  

De uma maneira geral os itens em que se sentiram mais dificuldades foi no preenchimento de alturas, 

espessuras e qual a estrutura da cobertura. A altura, principalmente nestas grandes igrejas é de muito 

difícil leitura sem ajuda de equipamento de medição. A estrutura da cobertura também não é 

identificável facilmente por alguém sem conhecimento específico, para além de que as coberturas são 

muitas vezes de difícil ou até interdito acesso. Surgiram também algumas dificuldades no preenchimento 

do campo essencial, dos danos estruturais, embora nesse campo fosse percetível que após uma pequena 

explicação e ajuda no preenchimento de alguns elementos na fase inicial, facilitasse muito a sua 

compreensão e sequente preenchimento. As tabelas 5.14 a 5.19, Figura 5.28 e Figura 5.29 apresentam 

os resultados do preenchimento da ficha por alguém com responsabilidade na igreja. 
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Tabela 5.14 – Fissuração/ Fraturação existente nos vários elementos da Igreja de São João Novo, detetada por 

alguém com responsabilidade na igreja. 

Igreja de São João Novo 

 Fissuras/ fraturas 

Elemento Alinh. Quant. Loc. Ext. Esp. 

Fachada Principal ext. - - - - - 

Fachada Principal int. Vertical 4 a 10 Meio do elemento Média Fina 

Parede Fundeira ext. - - - - - 

Parede Fundeira int. - - - - - 

Parede lat. esq. da Nave ext. - - - - - 

Parede lat. esq. da Nave int. Vertical 1 a 3 Junto aos cantos Curta Média 

Parede lat. dir. da Nave ext. - - - - - 

Parede lat. dir. da Nave int. Vertical 4 a 10 Meio do elemento Curta 

Média 

Média 

Parede lat. esq. da Capela-mor ext. - - - - - 

Parede lat. esq. da Capela-mor int. - - - - - 

Parede lat. dir. da Capela-mor ext. - - - - - 

Parede lat. dir. da Capela-mor int. - - - - - 

Parede lat. esq. do Transepto ext. - - - - - 

Parede lat. esq. do Transepto int. - - - - - 

Parede lat. dir. do Transepto ext. - - - - - 

Parede lat. dir. do Transepto int. Vertical 1 a 3 Meio do elemento Curta Fina 

Pilares interiores - - - - - 

Colunas e Arquivoltas - - - - - 

Cobertura, Abóbadas e Arcos Vertical 

Diagonal 

4 a 10 Meio do elemento Curta Média 

Sacristia ext. - - - - - 

Sacristia int. Vertical 

Diagonal 

4 a 10 Junto aos cantos 

Meio do elemento 

Curta Fina 

Torre Sineira ext. - - - - - 
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Tabela 5.15 - Fissuração/ Fraturação existente nos vários elementos da Igreja do Bonfim, detetada por alguém 

com responsabilidade na igreja. 

Igreja do Bonfim 

 Fissuras/ fraturas 

Elemento Alinh. Quant. Loc. Ext. Esp. 

Fachada Principal ext. Horizontal 

Vertical  

Diagonal 

>10 Junto aos cantos 

Meio do elemento 

Junto às aberturas 

Curta  

Média 

Grande 

Fina 

Média 

Espessa 

Fachada Principal int. Vertical 

Diagonal 

4 a 10 Meio do elemento 

Junto às aberturas 

Curta 

Média 

Fina 

Parede Fundeira ext. - - - - - 

Parede Fundeira int. - - - - - 

Parede lat. esq. da Nave ext. - - - - - 

Parede lat. esq. da Nave int. Vertical 

Diagonal 

1 a 3 Junto às aberturas Curta  Fina 

Parede lat. dir. da Nave ext. - - - - - 

Parede lat. dir. da Nave int. Vertical 1 a 3 Meio do elemento Curta Fina 

Parede lat. esq. da Capela-mor ext. - - - - - 

Parede lat. esq. da Capela-mor int. Diagonal 1 a 3 Junto às aberturas Curta Fina 

Parede lat. dir. da Capela-mor ext. - - - - - 

Parede lat. dir. da Capela-mor int. - - - - - 

Pilares interiores - - - - - 

Colunas e Arquivoltas - - - - - 

Cobertura, Abóbadas e Arcos - - - - - 

Sacristia ext. - - - - - 

Sacristia int. - - - - - 

Torre Sineira ext. Vertical 

Diagonal 

>10 Junto aos cantos 

Meio do elemento 

Junto às aberturas 

Curta  

Média 

Fina  

Média 

Espessa 
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Tabela 5.16 - Fissuração/ Fraturação existente nos vários elementos da Igreja dos Grilos, detetada por alguém 

com responsabilidade na igreja. 

Igreja dos Grilos 

 Fissuras/ fraturas 

Elemento Alinh. Quant. Loc. Ext. Esp. 

Fachada Principal ext. - - - - - 

Fachada Principal int. - - - - - 

Parede Fundeira ext. - - - - - 

Parede Fundeira int. - - - - - 

Parede lat. esq. da Nave ext. - - - - - 

Parede lat. esq. da Nave int. Vertical 4 a 10 Meio do elemento Média Fina 

Parede lat. dir. da Nave ext. - - - - - 

Parede lat. dir. da Nave int. Vertical 4 a 10 Meio do elemento Média Fina 

Parede lat. esq. da Capela-mor ext. - - - - - 

Parede lat. esq. da Capela-mor int. Vertical 1 a 3 Junto aos cantos 

Meio do elemento 

Curta Fina 

Média 

Parede lat. dir. da Capela-mor ext. - - - - - 

Parede lat. dir. da Capela-mor int. Vertical 

Diagonal 

4 a 10 Meio do elemento Média Fina 

Parede lat. esq. do Transepto ext. - - - - - 

Parede lat. esq. do Transepto int. - - - - - 

Parede lat. dir. do Transepto ext. - - - - - 

Parede lat. dir. do Transepto int. - - - - - 

Pilares interiores - - - - - 

Colunas e Arquivoltas - - - - - 

Cobertura, Abóbadas e Arcos Vertical >10 Meio do elemento Média Fina 

Média 

Sacristia ext. - - - - - 

Sacristia int. Vertical 4 a 10 Meio do elemento 

Junto às aberturas 

Média 

Grande 

Média 

Torre Sineira ext. - - - - - 
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Figura 5.28 – Distribuição das fissura/fraturas pelos vários elementos das igrejas e suas envolventes, para a 

Igreja de São João Novo, Igreja dos Grilos e Igreja do Bonfim. 

 

Nota-se uma distribuição muito semelhante à da Figura 5.13 com a distribuição das fissuras/fratura para 

os vários elementos das igrejas e suas envolventes recolhida pelo autor, embora esse para as várias 

igrejas, enquanto este apenas tem em conta as três igrejas para o qual o preenchimento da ficha foi 

completo. Esta figura aparece como resumo da distribuição de fissuras pelos vários elementos das igrejas 

em estudo, também para mostrar como exemplo do registo estatístico possível de se realizar. 
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Tabela 5.17 - Aberturas de juntas existentes nos vários elementos da Igreja de São João Novo, detetadas por 

alguém com responsabilidade na igreja. 

Igreja de São João Novo 

 Abertura de juntas 

Elemento Alinh. Quant. Dim. 

Fachada Principal ext. - - - 

Fachada Principal int. Horizontal 

Vertical 

4 a 10 Média 

Parede Fundeira ext. - - - 

Parede Fundeira int. - - - 

Parede lat. esq. da Nave ext. - - - 

Parede lat. esq. da Nave int. Vertical 1 a 3 Média 

Parede lat. dir. da Nave ext. - - - 

Parede lat. dir. da Nave int. Vertical 4 a 10 Média 

Parede lat. esq. da Capela-mor ext. - - - 

Parede lat. esq. da Capela-mor int. Vertical 1 a3 Média 

Parede lat. dir. da Capela-mor ext. - - - 

Parede lat. dir. da Capela-mor int. Vertical 1 a 3 Média 

Parede lat. esq. do Transepto ext. - - - 

Parede lat. esq. do Transepto int. Vertical 1 a 3 Média 

Parede lat. dir. do Transepto ext. - - - 

Parede lat. dir. do Transepto int. Vertical 1 a 3 Média 

Pilares interiores - - - 

Colunas e Arquivoltas Vertical 4 a 10 Média 

Cobertura, Abóbadas e Arcos Horizontal 

Vertical 

4 a 10 Média 

Sacristia ext. - - - 

Sacristia int. - - - 

Torre Sineira ext. - - - 
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Tabela 5.18 - Aberturas de juntas existentes nos vários elementos da Igreja do Bonfim, detetadas por alguém 

com responsabilidade na igreja. 

Igreja do Bonfim 

 Abertura de juntas 

Elemento Alinh. Quant. Dim. 

Fachada Principal ext. Vertical 

Diagonal 

4 a 10 Média 

Grande 

Fachada Principal int. - - - 

Parede Fundeira ext. - - - 

Parede Fundeira int. - - - 

Parede lat. esq. da Nave ext. - - - 

Parede lat. esq. da Nave int. - - - 

Parede lat. dir. da Nave ext. - - - 

Parede lat. dir. da Nave int. - - - 

Parede lat. esq. da Capela-mor ext. - - - 

Parede lat. esq. da Capela-mor int. - - - 

Parede lat. dir. da Capela-mor ext. - - - 

Parede lat. dir. da Capela-mor int. - - - 

Pilares interiores - - - 

Colunas e Arquivoltas - - - 

Cobertura, Abóbadas e Arcos - - - 

Sacristia ext. - - - 

Sacristia int. - - - 

Torre Sineira ext. Vertical 

Diagonal 

4 a 10 Média 
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Tabela 5.19 - Aberturas de juntas existentes nos vários elementos da Igreja dos Grilos, detetadas por alguém 

com responsabilidade na igreja. 

Igreja dos Grilos 

 Abertura de juntas 

Elemento Alinh. Quant. Dim. 

Fachada Principal ext. - - - 

Fachada Principal int. - - - 

Parede Fundeira ext. - - - 

Parede Fundeira int. - - - 

Parede lat. esq. da Nave ext. - - - 

Parede lat. esq. da Nave int. Horizontal 1 a 3 Média 

Parede lat. dir. da Nave ext. - - - 

Parede lat. dir. da Nave int. Vertical 4 a 10 Média 

Parede lat. esq. da Capela-mor ext. - - - 

Parede lat. esq. da Capela-mor int. Vertical 4 a 10 Média 

Parede lat. dir. da Capela-mor ext. - - - 

Parede lat. dir. da Capela-mor int. Vertical 1 a 3 Pequena 

Parede lat. esq. do Transepto ext. - - - 

Parede lat. esq. do Transepto int. - - - 

Parede lat. dir. do Transepto ext. - - - 

Parede lat. dir. do Transepto int. - - - 

Pilares interiores - - - 

Colunas e Arquivoltas - - - 

Cobertura, Abóbadas e Arcos - - - 

Sacristia ext. - - - 

Sacristia int. - - - 

Torre Sineira ext. - - - 

  



Danos Estruturais em Edifícios Patrimoniais. Metodologias Expeditas de Avaliação. 

 

116 

 

 

 

 

Figura 5.29 - Distribuição das fissura/fraturas pelos vários elementos das igrejas e suas envolventes, para a 

Igreja de São João Novo, Igreja dos Grilos e Igreja do Bonfim.  

 

Aqui, à semelhança do que se passa para as fissuras/fraturas, acontece que a distribuição de abertura de 

juntas se assemelha muito à recolhida pelo autor, embora neste ponto se verificasse uma diferença de 

assinalar quanto ao número de aberturas de juntas detetadas. 

Comparativamente os resultados obtidos não variaram muito com os apresentados pelo autor da presente 

dissertação, pelas razões apresentadas acima. 

Notou-se a nível de identificação de danos alguma falta de sensibilidade para os distinguir, 

nomeadamente os não estruturais e alguma dificuldade em detetar alguns danos de observação mais 

complexa, como desaprumos e pequenas deformações. 

Os danos mais registados, foram fissuras/fraturas e aberturas de juntas, para os quais os valores estão 

apresentados nas tabelas 5.14 a 5.19 Figura 5.28 e na Figura 5.29. Para os restantes danos praticamente 

não houve resultados, alguns pequenos registos de destacamento, desaprumo e perda de argamassa 

foram muito residuais não tendo qualquer expressão. 
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5.5. TRATAMENTO DE RESULTADOS EM FOLHA DE CÁLCULO 

 

5.5.1. DETEÇÃO DE INCONGRUÊNCIAS 

Os dados recolhidos com o preenchimento das fichas são depois exportados para uma folha de cálculo 

em Excel que permite fazer o tratamento dessa mesma informação. 

Inicialmente a folha de cálculo faz uma análise à possibilidade da existência de incongruências, 

indicando alguma falta de cuidado ou até enganos no preenchimento da ficha. Para se avaliarem estas 

incongruências, existe um campo da ficha intitulado de “Avaliações finais” onde são feitas seis 

perguntas com opções de resposta, posteriormente a folha de cálculo compara automaticamente as 

respostas a estas perguntas com as respostas dadas ao longo do preenchimento da ficha e se detetar 

algum erro ou incongruência emite um alerta, identificando qual o campo onde a incongruência 

apareceu.  

Caso apareçam estes sinais de alerta de incongruências há a indicação para um novo preenchimento dos 

campos para o qual foram detetadas incongruências. Em caso de o preenchimento ser feito corretamente 

a análise e tratamento de resultados prossegue segundo os procedimentos apresentados no subcapítulo 

5.5.2. 

As perguntas que permitem fazer esta avaliação são as seguintes: 

• Número total de fissura/fraturas na capela-mor interior; 

• Estado geral do teto; 

• Estado geral do material de recobrimento; 

• Problemas de humidade; 

• Deformações; 

• Estado geral de conservação. 

A Tabela 5.20 apresenta um exemplo destas avaliações finais para o caso da Sé de Silves, em que o 

preenchimento foi bem executado 
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Tabela 5.20 – Exemplo de deteção de incongruências no preenchimento dos dados da Sé de Silves. 

 

 

5.5.2. APRESENTAÇÃO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS 

Na folha de cálculo para onde são exportados os dados, é feito um tratamento dos dados indicando se 

existem sinais de potenciais problemas que possam provocar alguma preocupação e qual a raiz desses 

problemas. 

Foram assim criadas algumas condições relativamente às quais se emitem sinais de alerta, caso algo não 

cumpra os requisitos impostos, o que indicará a necessidade de uma inspeção por técnico de engenharia. 

Essas condições são muito conservativas para que não deixem passar possíveis casos graves. É possível, 

com isto, que alguns casos em aparente bom estado de conservação tenham um sinal de necessidade de 

inspeção para alguma anomalia especifica. 

Antes de se criarem as condições foi feita uma análise a quais as anomalias/danos considerados 

prioritários, que tendencialmente causem maiores problemas, tendo-se selecionado: a 

fissuração/fendilhação; a abertura de juntas; deformações; problemas na cobertura; 

humidade/infiltrações; esmagamento e por fim algumas combinações entre estes danos, e até outros 

considerados menos gravosos.  
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Mau 0

Bom 0

Razoável 1

Mau 0
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Notórias 0

Preocupantes 0

Bom 1
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Ok
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Ok
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Ok
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Ok
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Ok
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As condições então criadas foram as seguintes: 

 

Dano: Condição: 

Fissuração/Fraturação 

Fissura/fratura extensa e espessa em dois ou mais elementos 

Fissura/fratura extensa e espessa ou média em quatro ou mais elementos 

Fissura/fratura extensa e a existência de 4 a 10 fissuras no mesmo 

elemento, em dois ou mais elementos 

Igual ao critério anterior, mas para fissuras/fraturas espessas em vez de 

extensas 

Presença de mais de 10 fissuras/fraturas em dois ou mais elementos 

Fissuras/fraturas extensas ou médias em cinco ou mais elementos 

4 a 10 ou >10 fissuras/fraturas em cinco ou mais elementos 

Combinação de num mesmo elemento aparecerem os três tipos de 

alinhamentos de fissuras/fraturas com >10 fissuras/fraturas assinaladas, 

ou fissuras/fraturas grandes ou de espessura média a espessa 

Combinação dos três tipos de alinhamentos, para dois ou mais elementos 

Obs.: O aparecimento de fissuras ou fraturas com alguma expressão pode ser sinal de problemas 

estruturais. A existência de fissuras extensas ou espessas, o aparecimento de um número elevado de 

fissuras, ou ainda o facto de aparecerem fissuras com alinhamentos diferentes (associadas a causas 

diferentes) para um mesmo elemento, são sinais de risco. Portanto, se alguma destas situações se 

verificar, a folha de cálculo emite um sinal recomendando uma inspeção por um técnico de 

engenharia. A definição do número de elementos ou de combinações tem a ver com critérios de 

razoabilidade aferidos após análise criteriosa, evitando-se, assim, situações de emissão de sinais de 

alerta infundados, para um edifício em ótimo estado.  

 

  



Danos Estruturais em Edifícios Patrimoniais. Metodologias Expeditas de Avaliação. 

 

120 

 

Dano: Condição: 

Abertura de Juntas 

Aberturas de juntas grandes em dois ou mais elementos 

Aberturas de juntas médias ou grandes em cinco ou mais elementos 

Aberturas de juntas grandes e uma quantidade de 4 a 10 num mesmo 

elemento, para dois ou mais elementos 

>10 aberturas de juntas em dois ou mais elementos 

4 a 10 aberturas de juntas em cinco ou mais elementos 

Três alinhamentos de aberturas de juntas num mesmo elementos, para 

dois ou mais elementos 

Aberturas de juntas grandes ou >10 em cinco ou mais elementos 

Obs.: O aparecimento de abertura de juntas com alguma expressão pode ser sinal de problemas 

estruturais. Tal como no caso da fissuração, aberturas de juntas grandes em grande quantidade ou 

com vários alinhamentos, significam risco. 

 

Dano: Condição: 

Deformações 

Arqueamento/abaulamento/empeno em três ou mais elementos 

Desaprumos em três ou mais elementos 

Qualquer outro tipo de deformação em três ou mais elementos 

Combinação destes três casos, existência de 

arqueamento/abaulamento/empeno, desaprumos ou outra deformação em 

quatro ou mais elementos 

Obs.: Qualquer tipo de deformação sugere, geralmente, algum problema do sistema estrutural, pelo 

que pode ser considerada uma situação de risco, nomeadamente quando a deformação é significativa. 

Para evitar situações de emissão de alertas desnecessários, que se podem dever à identificação de 

pequenas deformações, apenas é emitido um sinal para o caso de aparecer deformação em três ou 

mais elementos. Esta condição advém do facto uma deformação, como por exemplo o desaprumo, 

não surgir isoladamente, ou seja, em princípio, caso exista o desaprumo de uma parede ou deformação 

do teto, as paredes adjacentes ou as colunas associadas também acabam por aparecer deformadas, ao 

acompanharem o movimento. No caso da combinação de deformações, 

arqueamento/abaulamento/empeno, desaprumos e outro tipo, alarga-se a condição para quatro ou 

mais elementos.  
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Localização: Condição: 

Tetos/Coberturas 

Ambas as coberturas (nave e capela-mor) não se encontrarem em “Bom” 

estado de conservação em conjugação com a presença de um dano 

estrutural (fissura, abertura de junta, esmagamento ou deformação) no 

campo “Cobertura, Abóbadas e Arcos” 

Uma das coberturas (nave ou capela-mor) em “Mau” estado de 

conservação 

Fissuras/fraturas grandes e espessas no campo “Cobertura, Abóbadas e 

Arcos” 

Fissuras/fraturas médias e espessas no campo “Cobertura, Abóbadas e 

Arcos” 

Pelo menos três das quatro seguintes condições: 4 a 10 fissuras; fissuras 

médias; fissuras de espessura média; fissuras espessas no campo 

“Cobertura, Abóbadas e Arcos” 

>10 fissuras/fraturas no campo “Cobertura, Abóbadas e Arcos” 

Esmagamento no campo “Cobertura, Abóbadas e Arcos” 

Aberturas de juntas grandes no campo “Cobertura, Abóbadas e Arcos” 

Indicação no campo “Cobertura, Abóbadas e Arcos” de três ou mais das 

seguintes condições: 4 a 10 aberturas de juntas; aberturas de juntas de 

médias dimensões; aberturas de juntas grandes; 4 a 10 fissuras/fraturas; 

fissuras/fraturas grandes; fissuras/fraturas médias; fissuras/fraturas 

espessas 

Fissuras/fraturas com os três alinhamentos possíveis no campo 

“Cobertura, Abóbadas e Arcos”; 

Aparecimento de aberturas de juntas com os três alinhamentos possíveis 

no campo “Cobertura, Abóbadas e Arcos” 

Obs.: Os problemas ao nível dos tetos ou coberturas são, geralmente, muito frequentes. Tendo em 

atenção que estas são zonas sensíveis e que causam grandes transtornos, sendo esta a localização onde 

mais problemas se têm vindo a registar, foram aplicados critérios mais exigentes, com limites mais 

apertados. Com isto, qualquer sinal de fissuração ou de aberturas de juntas mais significativo ou 

esmagamento que apareça no campo “Cobertura, Abóbadas e Arcos” é visto como um sinal de risco. 
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Dano: Condição: 

Humidade/Infiltrações 

Humidade em três ou mais elementos, aliado a um estado de conservação 

do pavimento “Razoável” ou “Mau” 

Humidade em quatro ou mais elementos ou humidade no campo 

“Cobertura, Abóbadas e Arcos”, aliado a um estado de conservação da 

cobertura da nave “Razoável” ou “Mau” 

Humidade quatro ou mais elementos ou humidade no campo “Cobertura, 

Abóbadas e Arcos”, aliado a um estado de conservação da cobertura da 

capela-mor “Razoável” ou “Mau”; 

Aparecimento de seis ou mais dos danos não estruturais (perda de 

argamassa, destacamento de placas, Arenização, deficiências no reboco, 

erosão, eflorescências, crostas, humidade/infiltrações, vegetação) no 

mesmo elemento 

Crostas e eflorescências em simultâneo no mesmo elemento, em três ou 

mais elementos 

Sinais de vegetação em mais de três elementos 

Aparecimento em simultâneo no mesmo elemento de pelo menos dois da 

dos quatro seguintes danos: vegetação, erosão, destacamento de placas e 

perda de argamassa em três ou mais elementos 

Obs.: A humidade é um problema muito recorrente que embora não afete diretamente a estrutura, 

degrada os materiais, o que irá enfraquecer o sistema estrutural. Aparece associada à degradação de 

coberturas, tetos, paredes e pavimentos, pois é onde mais se manifesta, para além se tratar das zonas 

de acesso ao edifício. Nas condições aparecem muitas patologias não estruturais, pois, geralmente, 

estas surgem como consequência da humidade ou infiltrações existentes.   

 

Dano: Condição: 

Esmagamento Sinais de esmagamento em dois ou mais elementos 

Obs.: O esmagamento, associado a fendilhação na direção da compressão, representa um sinal grave 

de alerta estrutural. É emitido um sinal para o caso de aparecer esmagamento em dois ou mais 

elementos. Esta condição surge para evitar que, ao ser identificado um pequeno esmagamento, não 

seja emitido um sinal, porque não é razão para alarme. 
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Dano: Condição: 

Combinações de danos 

Aberturas de juntas grandes e esmagamento em simultâneo num elemento 

Fissuras/fraturas grandes ou espessas em simultâneo com esmagamento 

num mesmo elemento; 

Aparecimento de dois dos três seguintes danos: fissuras/fraturas grandes; 

fissuras/fraturas espessas; aberturas de juntas grandes em simultâneo para 

um mesmo elemento 

Deformação (arqueamento/abaulamento) com aberturas de juntas grandes 

em simultâneo num mesmo elemento 

Deformação (desaprumo) com aberturas de juntas grandes em simultâneo 

num mesmo elemento 

Deformação (outra de qualquer tipo) com aberturas de juntas grandes em 

simultâneo num mesmo elemento 

Deformação (arqueamento/abaulamento) com fissuras/fraturas grandes 

ou espessas em simultâneo num mesmo elemento 

Deformação (desaprumo) com fissuras/fraturas grandes ou espessas em 

simultâneo num mesmo elemento 

Deformação (outra de qualquer tipo) com fissuras/fraturas grandes ou 

espessas em simultâneo num mesmo elemento 

Obs.: A combinação de danos define um conjunto de combinações entre todo o tipo de anomalias 

que se considerem gravosas. No entanto, as anomalias não estruturais como não afetam diretamente 

a estrutura, apenas degradando os materiais, acabam por não ser tão discriminados como as restantes, 

por não representarem um risco grave. Deste modo, não apareceram nas combinações de danos, 

aparecendo apenas associadas ao dano “humidade”. 

 

Trata-se de uma primeira proposta a que outras se devem seguir futuros desenvolvimentos para melhorar 

a capacidade de análise e baixar as taxas de insucesso.  
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5.5.3. APLICAÇÃO 

A aplicação da folha de cálculo com as condições descritas no subcapítulo 5.5.2 aos dados obtidos a 

partir do preenchimento das fichas, apresentou como resultados para os casos estudados da Igreja de 

Santo Isidoro e a Sé de Silves, a não necessidade de inspeção, pois as condições reunidas assim não o 

exigem. 

Tabela 5.21 - Resultados para a Igreja de Santo Isidoro. Tabela 5.22 - Resultados para a Sé de Silves. 

 
 Análise de informação    

Fissuração/ Fraturação Ok 
 

   

Abertura de juntas Ok 
 

   

Deformações Ok 
 

   

Estado Teto/ Cobertura Ok 
 

   

Humidade/ Infiltrações Ok 
 

   

Esmagamento Ok 
 

   

Combinações Ok 
 

  
Ok 

 
 

Análise de informação 
   

Fissuração/ Fraturação Ok  
   
Abertura de juntas Ok  
   
Deformações Ok  
   
Estado Teto/ Cobertura Ok  
   
Humidade/ Infiltrações Ok  
   
Esmagamento Ok  
   
Combinações Ok  

  Ok 

Para Igreja do Bonfim sugere uma inspeção ao nível das fissurações, pois apresenta mais de 10 

fissuras/fraturas em mais que dois elementos. Apresenta também mais de quatro elementos com um 

número de fissuras de 4 a 10. 

Tabela 5.23 - Resultados para a Igreja do Bonfim.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análise de informação 
   

Fissuração/ Fraturação Ko  
   
Abertura de juntas Ok  
   
Deformações Ok  
   
Estado Teto/ Cobertura Ok  
   
Humidade/ Infiltrações Ok  
   
Esmagamento Ok  
   
Combinações Ok  

  Ko 
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A Igreja de São João Novo apresenta algumas deformações, aberturas de juntas assinaláveis e dignas de 

uma visita mais especializada, assim como alguns sinais de fissuração no teto. Esta zona da cobertura 

foi intervencionada recentemente, pelo que na realidade não faz sentido necessitar de uma inspeção. 

Porém, faz sentido a folha de cálculo detetar anomalias. Como teve alguns problemas, estes detetam-se, 

por exemplo, a partir de algumas fissuras no teto e, uma vez que o programa não reconhece que lá foram 

feitas intervenções recentes, emite um alerta. Futuramente pode-se tentar fazer uma interligação entre o 

campo de últimas intervenções realizadas e os problemas detetados para evitar estes casos. 

O que originou estes alertas foi o incumprimento da condição de não existir três ou mais elementos que 

apresentassem algum tipo de desaprumo. Quanto às aberturas de juntas apareceram mais de quatro 

elementos sinalizadas com aberturas de juntas médias ou grandes, para além disso, foram registados 

também mais de quatro elemento com uma quantidade de aberturas de juntas entre 4 a 10.  

A cobertura violou a condição da indicação no campo “Cobertura, Abóbadas e Arcos” de mais de duas 

das seguintes condições: 4 a 10 aberturas de juntas; aberturas de juntas de médias dimensões; aberturas 

de juntas grandes; 4 a 10 fissuras/fraturas; fissuras/fraturas grandes; fissuras/fraturas médias; 

fissuras/fraturas espessas. 

 

Tabela 5.24 – Resultados para a Igreja de São João Novo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Análise de informação 
   

Fissuração/ Fraturação Ok  
   
Abertura de juntas Ko  
   
Deformações Ko  
   
Estado Teto/ Cobertura Ko  
   
Humidade/ Infiltrações Ok  
   
Esmagamento Ok  
   
Combinações Ok  

  Ko 
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A Igreja dos Grilos apresenta fissuras e abertura de juntas com alguma expressão sendo também 

detetados problemas ao nível da cobertura. Uma vez mais repete-se o que se passou com a Igreja de São 

João Novo, a condição não cumprida foi a mesma, ou seja, a da indicação no campo “Cobertura, 

Abóbadas e Arcos” de mais de duas das seguintes condições: 4 a 10 aberturas de juntas; aberturas de 

juntas de médias dimensões; aberturas de juntas grandes; 4 a 10 fissuras/fraturas; fissuras/fraturas 

grandes; fissuras/fraturas médias; fissuras/fraturas espessas. 

A nível das fissurações apareceu mais que um elemento sinalizado com fissuras grandes aliado a uma 

quantidade de entre 4 a 10. Foi registado mais que um elemento com >10 fissuras e ainda foram 

assinalados mais de quatro elementos com fissuras de extensão média e espessas.  

Para a abertura de juntas o critério não respeitado foi o de aberturas de juntas grandes em dois ou mais 

elementos. 

 

Tabela 5.25 - Resultados para a Igreja dos Grilos. 

 

 

 

5.6. INTERVENÇÃO NO PATRIMÓNIO EDIFICADO – TÉCNICAS DE INTERVENÇÃO 

O património cultural construído, quer pelos materiais utilizados quer pelos seus elementos, constituem 

casos e desafios muito próprios às atuais normas de construções, sempre que é necessário diagnosticar 

um restauro, ou executá-lo. Isto porque o valor de cada um deles deve ser considerado como um todo 

tecnológico inerente ao seu tempo e local em que se encontra – e não apenas na aparência de elementos 

isolados. Deste conceito resulta que a manutenção de fachadas com renovação de estruturas internas não 

pode ser compatível com os critérios de conservação. Deve evitar-se ao máximo a remoção ou alteração 

de material histórico. 

Neste contexto, um projeto de conservação e restauro necessita da compreensão total do comportamento 

estrutural e das especificidades dos materiais. Para isso, torna-se crucial obter informação de vários 

Análise de informação 

   

Fissuração/ Fraturação Ko  

   

Abertura de juntas Ko  

   

Deformações Ok  

   

Estado Cobertura Ko  

   

Humidade/infiltrações Ok  

   

Esmagamento Ok  

   

Combinações Ok  

  Ko 
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tipos, como, por exemplo, sobre métodos e técnicas utilizados na construção, modificações levadas a 

cabo mais tarde, fenómenos que ocorreram e, por fim, as condições em que se encontram no presente. 

As estruturas do património devido às suas especificidades, com a sua história envolta, requer a 

organização de estudos e propostas em fases, que passam pela análise da informação histórica, 

identificação das causas de danos e degradações, seleção das ações de consolidação e controlo da 

eficácia das intervenções [2]. 

Ou seja, antes de se decidir sobre intervenções estruturais, têm de se determinar motivos de danos e 

degradações e a proposta para intervir deve ter por base a perceção das ações que os provocaram. Mais 

concretamente, o tratamento deve ter como objetivo as causas e não os sintomas. 

Depois, também assume importância crucial a avaliação da segurança da estrutura. Esta é a etapa que se 

segue ao diagnóstico e aquela em que é definida a decisão quanto a uma eventual intervenção. Esta fase 

requer a conciliação entre as análises qualitativa e quantitativa. Mais concretamente, é conciliada a 

observação de comportamentos de vários géneros de estruturas, os danos que apresentam e a experiência 

e conhecimento pessoal com ensaios, cálculos, ou modelos matemáticos, entre outros processos 

analíticos ou científicos. 

As abordagens de segurança podem ser diferentes, desde que justificadas de forma adequada, sempre 

que, os níveis adotados para dimensionar construções novas imponham medidas excessivas, ou, até, não 

exequíveis. 

Deve ser elaborado um relatório de avaliação, no qual terá de estar contida, detalhadamente, a 

informação adquirida completa, bem como o diagnóstico com a avaliação de segurança e as decisões 

quanto à intervenção. 

É desejável que as medidas a adotar possam ser alteradas ou substituídas por outras, que um novo 

conhecimento determine serem mais apropriadas. Quando este objetivo não puder ser atingido 

totalmente, deve, mesmo assim, garantir-se que, no mínimo, as intervenções não comprometem outras, 

a realizar posteriormente. 

Neste âmbito, deve ser totalmente conhecida a compatibilidade dos materiais existente com as 

características dos usados (especialmente os novos), seja em conservações, restauros ou reforços 

estruturais. Isto deve estender-se às eventuais interações a longo prazo, para evitar efeitos colaterais 

indesejados [2]. 

A conservação, o reforço e o restauro do património arquitetónico requerem uma abordagem 

multidisciplinar, cada caso é um caso, a nível estrutural o mesmo dano pode ter diferentes causas. Por 

isso não se devem tipificar soluções de reparação pois pode ter consequências graves. Para um mesmo 

problema existe uma grande versatilidade de soluções pois uma boa solução para determinado caso pode 

não ser igualmente boa para um outro caso que aparentemente apresenta os mesmos problemas. 

O universo em estudo são construções constituídas essencialmente por alvenarias de pedra e madeiras. 

Os elementos mais suscetíveis de problemas nas igrejas são os elementos de alvenaria, nomeadamente 

as paredes, arcos e abóbadas, e as coberturas predominantemente de madeira, como tal apresentam-se 

abaixo algumas técnicas de intervenção frequentemente utilizadas. 

As estruturas de alvenaria de pedra têm uma resistência à tração muito baixa e podem facilmente exibir 

fendilhação interna ou separação entre elementos. Estes sinais não são necessariamente uma indicação 

de perigo, porque estas estruturas funcionam principalmente à compressão, dependendo do efeito dos 
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pisos e/ou das coberturas para distribuir as cargas laterais e assegurar a estabilidade da estrutura. É 

importante examinar a disposição destas estruturas e a sua ligação efetiva à alvenaria. 

Tensões de compressão próximas da capacidade dos materiais podem causar esmagamento e fendas 

verticais como primeiro sinal de danos, conduzindo depois a destacamentos, grandes deformações 

laterais, entre vários outros danos. A extensão para a qual estes efeitos se tornam visíveis depende das 

características do material e, em particular, da sua fragilidade. Tensões próximas da resistência última 

representam um risco de colapso elevado, mesmo que as ações permaneçam constantes. 

As cargas laterais atuantes no plano da estrutura podem causar fendas diagonais ou deslizamento. As 

cargas fora do plano ou cargas excêntricas podem causar rotação da totalidade da parede sobre a sua 

base, geralmente surgem fendas horizontais na base da parede antes de ocorrer o derrubamento [2]. 

As diferentes possibilidades de intervenção para conservar/reforçar uma parede incluem:  

• O refechamento das juntas da alvenaria existente - Resultado da reparação ou restauro de uma 

junta deteriorada. Pode ser homogéneo da junta existente ou ser feito de um material diferente 

(e.g. cimento polimérico); 

• Consolidação da parede com argamassa de injeção – Consiste na emissão de caldas ou resinas 

fluidas para o preenchimento dos vazios, através de furos realizados previamente, e/ou fechar 

fissuras. Destina-se principalmente a melhorar as caraterísticas resistentes de alvenaria;  

• Pregagens transversais – Consiste na distribuição de pregagens de barras metálicas na direção 

transversal ou longitudinal à parede com dispositivos nas extremidades que permitem a sua 

amarração na face exterior. Quando os tirantes são roscados na extremidade é possível dar um 

pré-aperto, funcionando como uma ação reduzida de pré-esforço; 

• Tirantes - Consiste na distribuição de tirantes longitudinalmente ou transversalmente à parede; 

• A remoção e reposição de material deteriorado – Substituição pontual de elementos que se 

encontrem danificados;  

• O desmonte e a reconstrução, parcial ou total – Consiste na desmontagem da estrutura de forma 

cuidada garantindo a identificação de todos os elementos com numeração e registo fotográfico 

e posterior remonte da estrutura com técnicas tradicionais mantendo-se o sistema construtivo;  

• Soluções mistas – Consiste na combinação de duas ou mais técnicas das enumeradas 

anteriormente, entre outras. 

Os arcos e abóbadas são elementos típicos das estruturas em alvenaria. Estes elementos contam com a 

curvatura e com o impulso nas nascenças para reduzir ou eliminar os momentos fletores, permitindo, 

assim, a utilização de materiais com baixa resistência à tração. A sua capacidade de carga é 

habitualmente excelente e é o movimento ao nível das nascenças que, ao introduzir momentos fletores 

e tensões de tração, conduz a aberturas de juntas e possível colapso. 

Os problemas estruturais podem estar associados com uma execução deficiente, geometria imprópria 

para a distribuição de cargas, resistência e rigidez inadequadas dos componentes que resistem aos 

impulsos, descompressões laterais ou assentamentos de fundação [2]. 

As principais medidas de intervenção podem consistir na:  

• Introdução de tirantes novos (normalmente ao nível do arranque das abóbadas, ou ao longo de 

círculos paralelos nas cúpulas);  

• Construção de contrafortes;  

• Correção da distribuição da carga (em alguns casos com adição de cargas nas nascenças). 

Os elementos de madeira que mais se verificam nestas construções são os pavimentos e as coberturas, 

com destaque para as coberturas. 
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Os ataques de fungos e insetos são a principal causa de danos. Estes estão relacionados com um elevado 

teor de humidade e temperatura. O teor de humidade em serviço deve também ser medido como uma 

indicação da vulnerabilidade ao ataque. A manutenção deficiente das construções ou mudanças radicais 

nas condições internas são as causas mais comuns de degradações da madeira.  

Como soluções é geralmente habitual: 

- Reparação e substituição pontual de elementos degradados – Situação mais usual em que ocorre a 

substituição pontual de alguns elementos mais degradados, podendo-se utilizar técnicas e materiais mais 

antigos, fazendo a ligação por exemplo através de samblagem e por ligadores tipo cavilha, ou utilizando 

materiais de ligação mais modernos como elementos metálicos. 

- Substituição integral da estrutura – Substituição integral da estrutura, em casos que por questões 

arquitetónicas ou construtivas é necessário proceder ao desmonte da estrutura, as peças são desmontadas 

cuidadosamente, posteriormente executa-se a montagem da estrutura de preferência com peças de 

material com características idênticas às antigas, caso não seja possível por não se arranjar material 

idêntico ao original ou por questões económicas. 
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6  
CONCLUSÃO 

 

6.1. CONCLUSÕES E COMENTÁRIOS FINAIS 

O objetivo principal desta dissertação foi o desenvolvimento e aplicação de uma ficha de caracterização 

e avaliação expedita das anomalias dos edifícios patrimoniais, igrejas, determinando assim o seu estado 

de conservação. Pretende-se que a sua aplicação permita facilitar e uniformizar uma inspeção regular 

dos mesmos, mantendo um controlo mais eficaz da sua conservação e alterações ao longo do tempo. 

Para que a informação recolhida seja fidedigna é fundamental que a ficha seja de fácil preenchimento e 

intuitiva. 

A criação de uma base de dados a partir das informações recolhidas com o preenchimento da ficha foi 

um outro objetivo, pois permitiria o tratamento estatístico das mesmas. Este tratamento será um recurso 

de alto valor para a gestão global destes imóveis, podendo, futuramente, criar estratégias e planos de 

ação face a anomalias conhecidas e habitualmente problemáticas. 

Com o desenvolvimento deste trabalho e a tentativa de alcançar os objetivos propostos, foi possível 

concluir, numa primeira parte, a partir de uma revisão bibliográfica, que o património edificado 

português é muito vasto, correspondendo uma parcela significativa a construções religiosas. É de 

extrema importância conservar esse património visto que, ao ter enraizado na sua construção 

características das diversas épocas, narra a história do país. 

Numa segunda parte, fez-se uma tipificação de danos para ver quais os que mais afetam este tipo de 

imóveis e de que forma. Foi, assim, possível distinguir, diferentes tipos de anomalias, entre ocorrências 

e danos. As primeiras, são acontecimentos naturais e/ou acidentais que provocam o dano. Enquanto os 

danos são anomalias visíveis e aparecem como consequência de algo, geralmente dessas ocorrências. 

Também foi possível concluir que existe uma grande interligação entre anomalias, percebendo-se que 

umas podem influenciar outras. 

Numa terceira parte, que já englobou o desenvolvimento da ficha, todas as visitas e estudos efetuados e 

o seu preenchimento, concluiu-se que a capacidade de observação que permite a identificação dos 

elementos-chave para o funcionamento estrutural das igrejas advém muito da prática. 

Percebeu-se também, que o sistema estrutural e o seu funcionamento, materiais utilizados, e anomalias 

mais frequentes são, de uma forma geral, semelhantes. Justifica-se, por isso, a criação de uma ficha de 

gestão global para se entender e concluir quais as causas e consequências de determinados 

comportamentos e soluções estruturais utilizadas.  

Conforme já foi referido, a eficácia do trabalho de observação de anomalias advém muito da prática. 

Daí a importância de a ficha ser de preenchimento intuitivo, pois quem a vai preencher, para além de, 

muitas vezes, não ter conhecimentos específicos na área da engenharia civil, também não tem prática 
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nesse tipo de registo. A conceção de uma ficha de preenchimento acessível a qualquer pessoa, mas com 

informação relevante, foi, talvez, o objetivo mais difícil de ser cumprido. 

 

6.2. PROPOSTAS E SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS  

Do que foi possível avaliar do preenchimento da ficha por não técnicos de engenharia, conclui-se que o 

seu preenchimento não é tão fácil nem intuitivo como o idealizado. Assim, considera-se que se deve 

tentar diminuir a complexidade de alguns campos, nomeadamente alturas, espessuras e estruturas de 

cobertura, parâmetros onde se sentiram maiores dificuldades no preenchimento. Relativamente às 

alturas e espessuras de paredes, o seu registo poderá ser feito por intervalos de valores caso não seja 

fácil a sua medição. Para as estruturas da cobertura, poderão apresentar-se desenhos esquemáticos com 

nomes identificativos. 

Futuramente pode-se pensar em realizar pequenas formações destinadas a pessoas que tenham de 

preencher a ficha e/ou fornecer-lhes um pequeno manual de instruções com indicações semelhantes às 

referidas no capítulo 4 (com a metodologia de preenchimento e uma tipificação de anomalias).  

No ficheiro Excel de tratamento de dados, sugere-se aprofundar o estudo das condições impostas e 

propor novas, havendo muitas conjugações que se podem realizar e estudar para tentar melhorar a 

capacidade de análise do programa. 

Com o recurso a um programa de informação geográfica e à distribuição das igrejas de Portugal 

disponibilizada pelo SIPA, pode-se associar a cada uma das igrejas a respetiva ficha AEEE preenchida. 

Neste trabalho, apesar de se terem analisados alguns resultados decorrentes do preenchimento da ficha, 

no sentido de se perceber a viabilidade da mesma, acabou por se dar mais enfâse à conceção da ficha e 

não à análise do pós-ficha. Considera-se, por isso, importante fazer estudos mais intensivos e tentar 

obter mais resultados do pós-preenchimento. Ou seja, com base nos resultados da folha de cálculo 

realizar inspeções para avaliar a real situação da igreja em causa e verificar as respostas (alertas) que se 

estão a obter. 
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Anexo A 

GLOSSÁRIO 

 

• Abóbada – Cobertura de um vão entre duas ou mais paredes, tendo normalmente uma forma 

curva no intradorso e formada pela junção de pedras aparelhadas ou por argamassa sobre 

cofragem. Existem dois tipos de abóbada: a abóbada simples, constituída por uma única 

superfície, e a abóbada composta constituída por um conjunto de abóbadas simples que se 

intersectam. A simples é aquela cujo intradorso constitui uma única superfície, cónica, 

cilíndrica, esférica, etc. A utilização conjugada de intradorsos simples conduz à abóbada 

composta. Sob o ponto de vista da estabilidade a abóbada apresenta em relação ao arco uma 

maior complexidade devido à necessidade de acumulação dos efeitos prejudiciais dos esforços 

internos. A resistência aos impulsos (componentes horizontais) pode ser externa quando obtida 

pelo aumento da espessura das paredes sobre que se apoia ou pela construção de contrafortes 

que servem de escoramento, os quais, quando apresentam aberturas arqueadas, se denominam 

botaréus ou arcobotantes. 

 

• Abóbada em cruzaria - A abóbada em cruzaria é um elemento 

arquitetónico, característico da arquitetura gótica. É uma derivação 

da chamada abóbada de aresta, da qual se distingue pela utilização 

de nervuras diagonais estruturais que lhe suportam o peso e o 

descarregam sobre pilares compostos ou polistilos, geralmente com 

elas são identificadas, as chamadas abóbadas de ogivas (também 

referidas como abóbadas em cruzaria de ogivas) e as abóbadas de 

nervuras (também referidas como abóbadas de nervos) 

 

• Abóbada de canhão/berço – Abóbada de berço, também referida 

como abóbada cilíndrica ou abóbada de canhão, é um tipo de 

abóboda construída como um contínuo arco de volta perfeita. É 

um elemento arquitetónico característico da arquitetura romana, 

retomado posteriormente pela arquitetura do Renascimento. A 

abóbada de berço apresentava duas desvantagens: o excesso de 

teto de alvenaria, que podia provocar sérios desabamentos, e a 

reduzida luminosidade interna resultante das janelas estreitas. A 

abertura de grandes vãos era impraticável, por enfraquecer as 

paredes e aumentar o risco de desabamentos. 
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• Ábside – Extremidade de um edifício. Pode 

apresentar planta semicircular ou poligonal e é 

geralmente abobadada. Nos edifícios religiosos de 

planta basilical situa-se na zona central da cabeceira, 

no enfiamento da nave central e tem um valor 

litúrgico fundamental, pela colocação aí do altar-mor. 

 

• Absidíolo - O termo arquitetónico capela radiante (também capela radial, abside 

secundária ou absidíolo), refere-se a uma pequena capela secundária de um edifício religioso, 

especialmente difundida nas catedrais do estilo gótico durante a Idade Média. Várias capelas de 

dimensão inferior são dispostas a este no edifício ao redor da abside para a qual abrem no 

interior. Esta disposição pode ser em forma circular ou 

poligonal, consoante a planta e os facetamentos da 

abside em que se anexam. Caso exista um 

deambulatório a circunscrever a abside é então para esta 

ala que as capelas fazem ligação. O número de capelas 

radiantes é geralmente três, podendo variar consoante a 

dimensão do edifício, assumindo uma forma semicircular, ou por vezes, pentagonal. 

 

• Altar – Mesa destinada aos sacrifícios religiosos. No Cristianismo, é a mesa consagrada onde 

é celebrada a Missa. O altar cristão é uma evolução da ara primitiva utilizada nas catacumbas 

pelos primeiros cristãos no momento em que passa a situar-se na Igreja e toma a forma de mesa, 

relembrando a Última Ceia onde Cristo instituiu o sacrifício a que se destina. Constitui-se 

fundamentalmente pelo tampo – onde numa cavidade, a pedra de ara, se encontra a relíquia – e 

pela base, cuja forma mais vulgar é a dum sarcófago. 

 

 

• Altar-mor - Plataforma alta semelhante a uma mesa constituída por uma 

rocha, elevação ou outra estrutura que possibilite ao sacerdote, líder ou 

mentor espiritual, sacrificar à divindade.  Altar principal dum templo 

colocado na capela-mor, no eixo da nave central e do corpo da igreja. 

 

 

 

 

 

• Arcada - Uma arcada é formada por uma sequência de arcos, em geral 

formando um plano divisor de espaços, os quais assentam-se em 

colunas.  
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• Arcobotante - Estrutura em arco com o intradorso curvo e o extradorso 

plano destinado a apoiar as paredes e repartir o peso das paredes e 

colunas, liga-se ao contraforte, e estes ligados absorvem e transmitem as 

cargas das abóbadas.  

 

 

• Arco de volta perfeita - Chama-se arco de volta perfeita aos arcos que 

formam um semicírculo inteiro, apoiados em duas extremidades e 

fechados por uma única pedra em forma de cunha, que pressionava os 

demais, foi uma das principais características da arte romana e dos estilos 

que nela se basearam como o estilo românico. Também foi bastante 

utilizado na arte renascentista. 

 

• Arco quebrado ou ogival - O arco quebrado é um elemento 

geométrico característico da arquitetura gótica que veio substituir o arco 

de volta perfeita utilizado no Românico. Geometricamente, a ogiva é 

mais difícil de ser projetada, no entanto, distribui melhor as forças, 

aumentando a eficiência do complexo. Trata-se de uma estrutura com 

dois elementos instáveis (pois cada arco tende a cair em uma direção 

diferente) que ao se oporem, fortalecem-se. Neste tipo de arco a altura do 

arco, flecha, é maior do que a largura.  

 

• Átrio – zona de acesso ao interior de um compartimento, vestíbulo coberto em frente das antigas 

basílicas. 

 

• Balaustrada - Parapeito constituído por uma fila de balaústres dispostos regularmente, coroado 

de corrimão ou imposta. Usa-se como remate de uma construção, ou como anteparo de um vão, 

de uma varanda, de um balcão ou terraço. 

 

• Batistério - O batistério é um local específico para a realização do batismo entre os cristãos.  Na 

arquitetura cristã é uma estrutura separada do plano central da igreja que serve para envolver e 

guarnecer a pia batismal. Este pode ser incorporado ao corpo da igreja ou da catedral e provido 

de uma capela e altar.  

 

• Cabeceira - Extremidade duma igreja no topo das naves 

ou do transepto, normalmente do lado oposto à fachada 

principal. É o local onde se situa a capela-mor a abside, 

absidíolos e o deambulatório, quando existem.  

 

• Capela-mor – Capela principal de uma igreja, situada na cabeceira, onde se encontra o altar-

mor. 
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• Cachorro – Peça de pedra, cerâmica ou madeira, encravada na parede ou no muro e saliente 

em relação ao paramento destes, e que sustenta uma cornija, uma cimalha. Deve ter tido origem 

análoga à da métopa. 

 

• Capitel – Parte superior da coluna, da pilastra ou do pilar, constituído por ábaco e coxim, sobre 

o qual assenta a arquitrave ou o mainel de um arco. 

 

• Claraboia – Abertura feita numa cobertura para permitir a entrada de luz natural 

 

• Claustro - Construção normalmente de forma quadrangular, com um ou dois andares 

constituídos por galerias cobertas, abertas para um pátio através de arcadas. Estrutura 

fundamental de um mosteiro, surge quase sempre encostado a um dos lados da igreja, 

desenvolvendo-se à sua volta as várias dependências conventuais, muitas delas comunicando 

diretamente com as galerias. As colegiadas e as catedrais apresentam também algumas vezes 

claustros. 

 

• Clerestório - Em arquitetura clerestório é o nome que se dá à parte da parede de uma nave, 

iluminada naturalmente por um conjunto de janelas laterais do andar superior das igrejas 

medievais do estilo gótico. De uma forma geral, refere-se à fiada de janelas altas, dispostas 

sobre um telhado adjacente. O seu uso remonta às basílicas romanas. 

 

• Contraforte - Pilastra adossada a uma parede para lhe dar maior solidez e aumentar a 

estabilidade, suportando em pontos determinados as pressões de arcos ou vigas dirigidas para o 

exterior. 

 

• Cornija – Membro arquitetónico saliente que coroa o friso de um entablamento, um pedestal, 

uma balaustrada. Na arquitetura clássica, integrada no entablamento, obedece a regras e 

proporções determinadas consoante as várias ordens. 

 

• Coro - Parte da Igreja reservada aos cânticos e ao clero. 

Nas basílicas paleocristãs situa-se na capela-mor, 

mudando de posição ao longo do tempo. É normalmente 

mobilado com cadeirais. Este espaço pode ainda ser 

ladeado por uma ala processional, o deambulatório, de 

onde os fiéis podem ter acesso visual ao altar ou a 

alguma cripta.  

 

• Cruzeiro – 1. Nas igrejas de planta em cruz latina, é o espaço 

definido pela intersecção da nave central com o transepto. 2. 

Por extensão, nas igrejas sem transepto, chama-se cruzeiro 

ao espaço compreendido entre o altar-mor e a nave.  

 

• Cumeeira – Trave no alto do telhado onde se vêm encostar 

as extremidades dos caibros. 
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• Cúpula – Abóbada esferoide sobre um plano curvo ou poligonal, fazendo-se neste último caso 

a transposição da figura circular para a poligonal através de pendentes ou trompas. É constituída 

normalmente pelo tambor e pela calote. Pode ser vazada no topo por um óculo com lanternim, 

ou lateralmente no tambor. É utilizada com mais frequência sobre o cruzeiro. 

 

• Deambulatório – Galeria que envolve a capela-mor, muitas vezes rodeada de outras capelas. 

Como prolongamento das naves laterais, utiliza-se nas grandes igrejas de peregrinação da Idade 

Média. 

 

• Extradorso – Zona superior de um arco, abóbada ou laje. 

 

• Fuste – Porção de uma coluna entre a base e o capitel pode ser monolítico ou constituído por 

tambores. 

 

• Gárgula – Pedra trabalhada com fórmulas reais ou grotescas, com um canal escavado, por onde 

se escoam as águas pluviais da cobertura. 

 

• Gato – Peça metálica que une ou consolida dois silhares, diversos fragmentos de peças ou 

objetos fendidos ou partidos. 

 

• Intradorso – Superfície interior ou inferior de um arco, abóbada ou laje estrutural horizontal. 

 

• Ladrilho – Placa de cerâmica cozida, de pedra natural ou artificial, de forma quadrada, que se 

utiliza para revestir pavimentos. 

 

• Lajeado – Pavimento constituído por lajes em pedra. 

 

• Lintel – Verga em madeira, pedra ou ferro que se apoia nas ombreiras de uma porta ou janela. 

 

• Madre – Viga de madeira onde assentam os barrotes de um pavimento ou caibros de um 

telhado. 

 

• Mísula - Uma mísula é um ornato que ressai de uma superfície, geralmente vertical, e que serve 

para sustentar um arco de abóbada, uma cornija, figura, busto, vaso, etc. 

 

 

• Nártex - Refere-se, à zona de entrada de um templo.  
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• Nave - A nave é o termo referente à ala central de uma igreja 

ou catedral limitado por muros, pilastras ou colunas, que se 

estende longitudinalmente numa igreja entre a entrada 

principal e a cabeceira, onde se reúnem os fiéis de modo a 

assistirem ao serviço religioso. 

 

• Nave Lateral – Diz-se da nave paralela à nave principal duma igreja de planta basilical, 

normalmente mais estreita e baixa do que aquela 

 

• Ombreira – Cada uma das peças verticais da guarnição de um vão de porta ou janela. 

 

• Pilastra – Pilar de secção quadrangular adossado a uma parede. 

 

• Pórtico – Na arquitetura, um pórtico é o local coberto à entrada de um edifício, de um templo 

ou de um palácio. Pode se estender ao longo de uma colunata, com uma estrutura cobrindo uma 

passarela elevada por colunas ou fechada por paredes. 

 

• Presbitério – É o espaço que num templo ou catedral católicos, precede o altar-mor.  Nos estilos 

românico e gótico, é o ramo da nave que une a capela absidal com a nave ou o cruzeiro, o que 

costuma coincidir com a definição anterior. 

 

• Púlpito – Pequena tribuna elevada e adossada à parede de uma igreja, ou a um pilar, quase 

sempre situada na nave central. É fechado em forma de balcão e o acesso é feito por uma escada. 

É feito em pedra ou madeira e apresenta planta poligonal ou circular. Desenvolvido a partir do 

ambão, generaliza-se no final da Idade Média. 

 

• Retábulo – Construção, geralmente de pedra ou madeira, colocada sobre o altar ou na parede 

de fundo sobre este. Pode ter um número variável de pinturas ou esculturas enquadras por 

decoração arquitetónica ou escultórica. 

 

• Rosácea - Grande vão circular colocado geralmente no alto da 

fachada principal de uma igreja ou nos braços do transepto, 

quase sempre emoldurado e com enchimento de pedra e 

vitrais. Dentro do eixo condutor do período gótico, a rosácea 

transmite, através da luz e da cor, o contato com a 

espiritualidade e a ascensão ao sagrado. 

 

 

• Sacristia - Sacristia é um espaço arquitetónico normalmente anexo a uma igreja onde são 

guardados os paramentos sacerdotais e as alfaias litúrgicas. É na sacristia que os sacerdotes se 

paramentam para realizarem as missas. 
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• Torre Sineira - Uma torre sineira é uma construção elevada com a função de albergar sinos 

destinados a marcar sonoramente os momentos da vida quotidiana civil de uma localidade. A 

partir do século XIV as torres sineiras passaram a costumar exibir relógios. 

 

• Tramo – Parte em que se divide uma nave. Os tramos de uma nave são tantos quantos os tipos 

de cobertura que possui. 

 

• Transepto - O transepto é a parte de um edifício de uma ou mais 

naves que atravessa perpendicularmente o seu corpo principal 

perto do coro e dá ao edifício a sua planta em cruz.   

Dividia o edificio em dois espaços para os fieis e para o clero. O 

cruzeiro é a área de intersecção dos dois eixos.   

 

• Tribuna – Espécie de galeria semiabobadada, aberta para a nave central, que se destinava às 

mulheres que iam sozinhas à igreja, pois daí se assistia aos ofícios religiosos. 

 

• Trifório - O termo arquitetónico trifório refere-se a uma galeria estreita, aberta (ou arcada cega) 

sobre o andar das arcadas ou das tribunas e sob o clerestório nas paredes laterais que separam a 

nave principal das colaterais nas igrejas ou catedrais medievais. Esta zona sem janelas faz a 

ligação estética entre os outros dois elementos do conjunto dando outra plasticidade à parede 

que de outro modo ficaria vazia e fechada para o exterior por aí se encontrar o telhado das naves 

laterais (mais baixas que a nave central). 

 

• Varandim – Varanda estreita. 

 

• Vitral - O vitral é um tipo de vidraça composta por pedaços de vidro coloridos ou pinturas sobre 

o vidro que, geralmente, representam cenas ou personagens. É um dos elementos arquitetónicos 

característicos do estilo gótico.  

  

• Zimbório – Parte mais alta e exterior da cúpula. 
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Anexo B 

EXCEL COM O TRATAMENTO DOS RESULTADOS DO PREENCHIMENTO DA FICHA 

IGREJA DE SÃO JOÃO NOVO 

 

 

 

 

Preenchida por Francisco Vilela

Competência Outro - Estudante

Data de Preenchimento 12/06/2019

Designação do imóvel Igreja de São João Novo

Distrito Porto

Localidade Porto

Endereço Largo de São João Novo, 4050-554

Tutela Privada: Igreja Católica (igreja), Pública: Estatal (convento)

Utilização atual Religiosa: Igreja

Edificio Classificado Não

Ano de construção Séc XVI,  XVIII

Alterações feitas em intervenções anteriores

Data de última intervenção

Estilo arquitetónico Maneirista, Barroca

Identificação do imóvel
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Naves

L1 10.65

L2

L3

L4 27

L5

L6

L7

L8

L9

L10

Fachadas

e1 1.5

e2 1.5

e3 1.5

e4 1.5

e5 1.5

e6 1.5

Capela-mor

LCP1 8.8

LCP2 6

Alturas

h1

h2

h3

h4 17

h5

h6 14

h7

Presença de:

Nártex Não

LNar

eNar

Transepto Sim

LT1 8.4

LT2 4

Torre Sineira Sim

LTS1 4.8

LTS2 4.8

Sacristia Sim

LS1 6.75

LS2 8.35

Cabeceira

Tripartida Não

Abside Retangular

Absidiolo Não

Pilares Não

Cicular

Quadrangular

Outro

Caraterização Geométrica
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Localização aberturas Reboco Sol. Alvenaria

Grande Intermédia Pequena

Fachada Principal 2 4 0 H,B,G,A,I,C Interior Granito

Fachada lat. Esquerda da Nave 0 1 0 C Interior e Exterior Granito

Fachada lat. Direita da Nave 0 2 0 C,A Interior e Exterior Granito

Paredes lat. Esquerdas do Transepto 0 2 0 B,F Interior e Exterior Granito

Paredes lat. Direitas do Transepto 0 2 0 B,F Interior e Exterior Granito

Fachada lat. Esquerda da Capela-mor 2 1 0 G,I,B Interior e Exterior Granito

Fachada lat. Direita da Capela-mor 2 1 0 I,G,B Interior e Exterior Granito

Parede Fundeira 0 0 0 Interior e Exterior Granito

Nº de aberturas

Classificação das paredes

Pavimento interior

Material Soalho

Estado de conservação Bom

Teto da Nave

Formato Abóbada de Berço

Material Pedra

Tirantes Não

Estado de conservação Bom

Cobertura da Nave

Sol. Estrutural Asnas

Material Madeira

Transporte de água

Estado de conservação Bom

Teto da Capela-mor

Formato Abóbada de Berço

Material Pedra

Tirantes Não

Estado de conservação Bom

Cobertura da Capela-mor

Sol. Estrutural Asnas

Material Madeira

Transporte de água

Estado de conservação Bom

Património integrado em paredes

Tipo Pinturas murais, Talhas

Localizações Fundeira, Capela-mor, Transepto

Património integrado em tetos

Tipo 

Localizações

Arcossólio Não

Localizações

Retábulo Sim

Localizações Parede Fundeira, Paredes lat. da Nave, Paredeslat do transepto

Coro-alto Sim

Arco triunfal Sim

Cúpula Sim

Contrafortes Não

Arcobotantes Não

Outros elementos de construção



Danos Estruturais em Edifícios Patrimoniais. Metodologias Expeditas de Avaliação. 

 

B.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Sacristia Imbricada

Torre Sineira Adossada

Campanário Não existe

Outro corpo Adossado

Relação de outras construções com o corpo da igreja

Imóvel Em banda (extremidade)

Meio Urbano

Tipo de terreno Em socalcos, com muros de suporte

Pavimento exterior Razoável

Proximidade de um curso de água Sim

Drenagens exteriores Sim

Enquadramento com a envolvente

FPE Fachada Principal exterior

FPI Fachada Principal interior

PFE Parede Fundeira exterior

PFI Parede Fundeira interior

PENE Parede lat. Esquerda da Nave exterior

PENI Parede lat. Esquerda da Nave interior

PDNE Parede lat. Direita da Nave exterior

PDNI Parede lat. Direita da Nave interior

PECME Parede lat. Esquerda da Capela-mor exterior

PECMI Parede lat. Esquerda da Capela-mor interior

PDCME Parede lat. Direita da Capela-mor exterior

PDCMI Parede lat. Direita da Capela-mor interior

PETE Paredes lat. Esquerdas do Transepto exterior

PETI Paredes lat. Esquerdas do Transepto interior

PDTE Paredes lat. Direitas do Transepto exterior

PDTI Paredes lat. Direitas do Transepto interior

PI Pilares Interiores

CA Colunas e Arquivoltas

CAA Cobertura, Abóbadas e Arcos

SE Sacristia exterior

SI Sacristia Interior

TSE Torre Sineira exterior
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Hor. Ver. Diag. 1 a 3 4 a 10 ˃10 Junto aos cantos Meio do elemento Junto às aberturas

FPE 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FPI 0 1 0 0 1 0 1 0 1

PFE 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PFI 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PENE 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PENI 0 1 0 1 0 0 1 0 0

PDNE 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PDNI 0 1 0 0 1 0 0 1 0

PECME 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PECMI 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PDCME 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PDCMI 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PETE 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PETI 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PDTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PDTI 0 1 0 1 0 0 0 1 0

PI 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CA 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CAA 0 1 0 0 1 0 0 1 0

SE 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SI 0 1 0 0 1 0 1 1 0

TSE 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Alinhamento Quantidade Localização

Fissuras/Fraturas

Curta (˂50cm) Média (˃50cm ˂2m) Grande (˃2m) Fina (˂1mm) Média (˃1mm ˂4mm) Espessa (˃4mm)

0 0 0 0 0 0

1 0 0 0 1 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

1 0 0 0 1 0

0 0 0 0 0 0

1 1 0 1 1 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

1 0 0 0 1 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

1 0 0 0 1 0

0 0 0 0 0 0

1 0 0 1 0 0

0 0 0 0 0 0

Extensão Espessura

Danos 
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Hor. Ver. Diag. 1 a 3 4 a 10 ˃10 Pequena (˂5mm) Média (˃5mm ˂10mm) Grande (˃10mm)

0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 1 0 0 1 0 0 1 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 1 0 0 1 0 0 1 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 1 0 0 1 0 0 1 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 1 0 1 0 0 0 1 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 1 0 1 0 0 0 1 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 1 0 0 1 0 0 1 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 1 0 0 1 0 0 1 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 1 0 0 1 0 0 1 0

1 1 0 0 1 0 0 1 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Quantidade Dimensão

Abertura de juntas

Alinhamento
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Esmagamento

Arqueamento/ Abaulamento Desaprumo Outra

0 0 1 0

0 0 1 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 1 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

Deformação
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Perda de argamassa Destacamento de placas Arenização Deficiências no reboco

0 1 0 0

0 1 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 1 0

0 0 0 0

0 0 1 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 1 0

0 0 0 0

0 0 1 0

0 0 0 0

0 0 1 0

0 0 1 0

1 0 0 1

0 0 0 0

0 1 0 0

Deficiências no reboco Erosão Eflorescências Crostas Humidade/ Infiltrações Vegetação

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 1 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

1 0 0 0 0 1

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0
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Avaliações finais 

 

 

 

 

Análise de informação 
      

Fissuração/ Fraturação Ok   

      

      

Abertura de juntas Ko   

      

      

Deformações Ko   

      

      

Estado Cobertura Ko   

      

      

Humidade/infiltrações Ok   

      

      

Esmagamento Ok   

      

      

Combinações Ok   

    Ko 

 

 

˂10 ˃10 ˂25 ˃25 Bom Razoável Mau Bom Razoável Mau

1 0 0 1 0 0 1 0 0

Ok Ok Ok

Estado geral do material de recobrimentoEstado geral do tetoNúmero total de fissuras/ fraturas na Capela-mor int.

Inexistentes ou insignificativos Moderados Graves Inexistentes ou insignificativas Notórias Preocupantes Bom Razoável Mau

1 0 0 0 0 1 1 0 0

Ok Ok Ok

Problemas de humidade Deformações Estado geral de conservação

Ok
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Anexo C 

APLICAÇÃO DA FICHA AEEE A UM CASO DE ESTUDO 

IGREJA DE SÃO JOÃO NOVO 

 

 

 

 



 
1.  Informação de preenchimento, identificação e classificação do imóvel 

Ficha preenchida por: 

Competência:  

Data de preenchimento: 

Designação do imóvel:  

Distrito:  

Localidade:  

Endereço:  

Tutela: 

Utilização atual:  

Edifício classificado:  

Ano de construção:  

Alterações feitas em intervenções anteriores:   

Data de última intervenção: 

Estilo arquitetónico:  

 

 

Fotos 

Românico 

 

Gótico 

Renascentista/Maneirista 

Manuelino 

Barroco/Rococó Outro Neoclássico  

Alçado lateral esquerdo

 

 

Fachada Principal

 

 

Alçado lateral direito

 

1 

Funcionário da igreja 

 

Pároco 

 

Engenheiro Civil 

 

Outro 

 

Sim 

 

Não 

 

 

 Não Sei 

 

Não Sei 

 

Não Sei

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=4898&m=db


 
2. Caraterização geométrica (nota: ver imagens da página seguinte) 

Nº de naves: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naves  (m)  

L1 = 

L2 =  

L3 =  

L4 =  

L5 =  

L6 =  

L7 =  

L8 =  

L9 = 

L10 = 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

  

   

   

    

   

   

   

   

   

   

  

  

Capela-mor  (m)  

LCP1  =   

LCP2  =   

Fachadas  (m)

e1  =   

e2  =   

e3  =  

e4  =   

e5  =  

e6  =   

 

Cabeceira: 

 

 

Nártex:  Sim  Não  

Transepto:  Sim  Não  

Presença  de:  

Parte da estrutura 

principal  

Independente  

LNAR  (m)  = 

LT1(m)  = 

Tripartida: 

Poligonal Retangular 

Sim Não 

Abside: 

Poligonal Retangular Absidíolos: 

Nº de pilares:  

Sec.Pilares Nº Dimensão (m) 

Circular (raio)   
Quadrada (L)    
Outra (BxL)   

 

 

eNAR  (m)  = 

Circular 

Circular 

2 

LT2 (m) = 

Torre Sineira:  Sim  Não  

LTS1  (m)  = LTS2  (m)  = 

Sacristia:  Sim  Não  

LS1  (m)  = LS2  (m)  = 

h2

 

=

h5

 

=

h7

 

=

Alturas

 

(m)

(h1 m) =



 

 
Planta 

     
Corte longitudinal 

          
Imagem exemplo legendada 

 

 

 

 

 

  

Planta esquemática:

 

3 



 
3. Classificação das paredes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Definição de Aberturas: 

Grande Intermédia Pequena 

˃ 4 m2 

 

Entre 1-4 m2 

 

˂ 1m2  

 

Ex. Vitrais 

 

Ex. Janelas Ex. Frestas 

 

   
 

 

 

 

Nave  

Fachada Principal:  
  
 h3 (m) =  e1 (m) =   

 Número de aberturas =   

    

 Localização: 

(Fachada dividida em 9 

espaços) 

A B C  

D E F  

G H I  

       

 Tamanho das aberturas Nº Localizações  

 Grande     

 Intermédia    

 Pequena    

       

 Reboco: Exterior  Interior  Nenhum     

        

Caso não exista reboco, solução de alvenaria: Xisto  Granito  Tijolo  

       

 Calcário  Outro    

 

4 



3.   

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fachada lateral esquerda:  

  
 h4 (m) =  e2 (m) =   

 Número de aberturas =   

    

 Localização: 

(Fachada dividida em 9 

espaços) 

A B C 

D E F 

G H I 

       

 Tamanho das aberturas Nº Localizações  

 Grande     

 Intermédia    

 Pequena    

       

 Reboco: Exterior  Interior  Nenhum     

        

Caso não exista reboco, solução de alvenaria: Xisto  Granito  Tijolo  

       

 Calcário  Outro    

 

Fachada lateral direita:  
  
 h4 (m) =  e6 (m) =   

 Número de aberturas =   

    

 Localização: 

(Fachada dividida em 9 

espaços) 

A B C 

D E F 

G H I 

       

 Tamanho das aberturas Nº Localizações  

 Grande     

 Intermédia    

 Pequena    

       

 Reboco: Exterior  Interior  Nenhum     

        
Caso não exista reboco, solução de alvenaria: Xisto  Granito  Tijolo  

       
 Calcário  Outro    

 

5 

Nave



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transepto  

Paredes laterais esquerdas:  
  
 h4 (m) =  e2 (m) =   

 Número de aberturas =   

    

 Localização: 

(Fachada dividida em 9 

espaços) 

A B C 

D E F 

G H I 

       

 Tamanho das aberturas Nº Localizações  

 Grande     

 Intermédia    

 Pequena    

       

 Reboco: Exterior  Interior  Nenhum     

        

Caso não exista reboco, solução de alvenaria: Xisto  Granito  Tijolo  

       

 Calcário  Outro    

 

Paredes laterais direitas:  
  
 h4 (m) =  e6 (m) =   

 Número de aberturas =   

    

 Localização: 

(Fachada dividida em 9 

espaços) 

A B C 

D E F 

G H I 

       

 Tamanho das aberturas Nº Localizações  

 Grande     

 Intermédia    

 Pequena    

       

 Reboco: Exterior  Interior  Nenhum     

        

Caso não exista reboco, solução de alvenaria: Xisto  Granito  Tijolo  

       

 Calcário  Outro    
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Capela-mor  
Fachada lateral esquerda:  
  
 h6 (m) =  e3 (m) =   

 Número de aberturas =   

    

 Localização: 

(Fachada dividida em 9 

espaços) 

A B C 

D E F 

G H I 

       

 Tamanho das aberturas Nº Localizações  

 Grande     

 Intermédia    

 Pequena    

       

 Reboco: Exterior  Interior  Nenhum     

        

Caso não exista reboco, solução de alvenaria: Xisto  Granito  Tijolo  

       

 Calcário  Outro    

 

Fachada lateral direita:  
  
 h6 (m) =  e5 (m) =   

 Número de aberturas =   

    

 Localização: 

(Fachada dividida em 9 

espaços) 

A B C 

D E F 

G H I 

       

 Tamanho das aberturas Nº Localizações  

 Grande     

 Intermédia    

 Pequena    

       

 Reboco: Exterior  Interior  Nenhum     

        

Caso não exista reboco, solução de alvenaria: Xisto  Granito  Tijolo  

       

 Calcário  Outro    
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Parede fundeira:  
  
 h6 (m) =  e4 (m) =   

 Número de aberturas =   

    

 Localização: 

(Fachada dividida em 9 

espaços) 

A B C  

D E F  

G H I  

       

 Tamanho das aberturas Nº Localizações  

 Grande     

 Intermédia    

 Pequena    

       

 Reboco: Exterior  Interior  Nenhum     

        

Caso não exista reboco, solução de alvenaria: Xisto  Granito  Tijolo  

       

 Calcário  Outro    
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4. Outros elementos de construção 

 

Pavimento interior:  

 

 

Teto da Nave: 

 

 

 

 

Cobertura da Nave:  

 

 

 

 

Teto da Capela-mor: 

 

 

 

 

Cobertura da Capela-mor: 

Soalho Granito Tijoleira Outro 

Abóbada de Berço Abóbada de Aresta 

Pedra Tijolo Mista Outro Material: 

Tirantes: 

Madeira Metálica Outro Material: 

Abóbada de Berço  Abóbada de Aresta 

Pedra Tijolo Mista Outro Material: 

Tirantes: 

Madeira Metálica Outro Material: 

Sim Não 

Sim Não 

Abóbada de Cruzaria 

Abóbada de Cruzaria 

Asnas Caibros 

Estado de conservação: Bom Razoável Mau 

Outro 

Madeira 

Caibros Asnas Não identificável 

Madeira 

Outro 

Não identificável 

Presença de: Caleiras Tubo de Queda 

Presença de: Caleiras Tubo de Queda 

Estado de conservação: Bom Razoável Mau 

Outro tipo de drenagem 

Estado de conservação: Bom Razoável Mau 

Estado de conservação: Bom Razoável Mau 

Outro tipo de drenagem 

Estado de conservação: Bom Razoável Mau 

9 



  

 

 

 

 

 
Património integrado em paredes: 

Património integrado em tetos: 

Pinturas murais Talhas Azulejos Outro 

Pinturas  Talhas 

Presença de Coro-alto: Sim Não 

Arcossólio: Sim Não 

Arco triunfal: Sim Não 

Cúpula: Sim Não 

5. Relação de outras construções com o corpo da igreja 

   Sacristia: 

Torre Sineira: 

Campanário: 

Imbricada Adossada Não identificável 

Imbricada Adossada Isolada 

Imbricada Adossada 

Outro corpo: 

Imbricada Adossada Não identificável 

Contrafortes: 

Arcobotantes: 

Sim Não 

Sim Não 

Localizações: 

Retábulo: Sim Não 

Localizações: 

Localizações: 

Localizações: 

Não existe 

Não identificável 

Não identificável 

Fundeira 

Afastado 

Outro 

Não existe 

Não existe 

Nave Transepto Capela-mor Fachada principal 

Parede Fundeira Paredes laterais da nave Paredes laterais do transepto 

Paredes laterais da capela-mor Fachada principal 

Parede Fundeira Paredes laterais da nave Paredes laterais do transepto 

Paredes laterais da capela-mor Fachada principal 

Nave Transepto Capela-mor 
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7. Danos 

 

Fachada Principal 

Exterior 

Danos Estruturais 

Fissuração/ Fracturação            

  Alinhamento  Quantidade  Localização  Extensão  Espessura  

  Horizontal  1-3  Junto aos 

cantos 

 Curta 
(˂50cm)

  Fina 
(˂1mm)

  

  Vertical  4-10  Meio da 

Fachada 

 Média 
(˃50cm ˂2m) 

 Média 
(˃1mm ˂4mm) 

 

  Diagonal  ˃10  Junto às 

aberturas 

 Grande 
(˃2m)

  Espessa 

(˃4mm) 

 

 

6. Enquadramento com a envolvente 

Imóvel: Isolado Em banda (central) Em banda (extremidade) Gaveto 

Meio: Urbano Rural 

Tipo de terreno: Plano Inclinação ligeira Inclinação acentuada 

Em Socalcos                  Sem muros de suporte 

Com muros de suporte 

Pavimento exterior: Bom Razoável Mau 

Proximidade de um curso de água: Sim Não 

Drenagens exteriores: Sim Não 
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Abertura de Juntas          

  Alinhamento  Quantidade  Dimensão    

  Horizontal  1-3  Pequena 

˂5mm 

   

  Vertical  4-10  Média 

˃5mm˂10mm 

   

  Diagonal  ˃10  Grande 

˃10mm 

   

Esmagamento          

Deformação          

  Arqueamento/ 

Abaulamento 

       

  Desaprumo        

  Outra        

Danos Não Estruturais 

Perda de 

argamassa  

 Destacamento 

de Placas 

 Arenização  Deficiências 

no reboco 

 Erosão  

          

Eflorescências  Crostas  Humidade/ 

Infiltrações 

 Vegetação    

 

 

 

 

Numeração do registo fotográfico:
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Fachada Principal 

Interior 

Danos Estruturais 

Fissuração/ Fracturação            

  Alinhamento  Quantidade  Localização  Extensão  Espessura  

  Horizontal  1-3  Junto aos 

cantos 

 Curta 
(˂50cm) 

 Fina 
(˂1mm)

  

  Vertical  4-10  Meio da 

Fachada 

 Média 
(˃50cm ˂2m) 

 Média 
(˃1mm ˂4mm) 

 

  Diagonal  ˃10  Junto às 

aberturas 

 Grande 
(˃2m)

  Espessa 

(˃4mm) 

 

Abertura de Juntas            

  Alinhamento  Quantidade  Dimensão      

  Horizontal  1-3  Pequena 

˂5mm 

     

  Vertical  4-10  Média 

˃5mm˂10mm 

     

  Diagonal  ˃10  Grande 

˃10mm 

     

Esmagamento            

Deformação            

  Arqueamento/ 

Abaulamento 

         

  Desaprumo          

  Outra          

Danos Não Estruturais 

Perda de 

argamassa  

 Destacamento 

de Placas 

 Arenização  Deficiências 

no reboco 

 Erosão    

            

Eflorescências  Crostas  Humidade/ 

Infiltrações 

 Vegetação      

 

Numeração do registo fotográfico: 
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Parede Fundeira 

Exterior 

Danos Estruturais 

Fissuração/ Fracturação            

  Alinhamento  Quantidade  Localização  Extensão  Espessura  

  Horizontal  1-3  Junto aos 

cantos 

 Curta 
(˂50cm) 

 Fina 
(˂1mm)

  

  Vertical  4-10  Meio da 

Fachada 

 Média 
(˃50cm ˂2m) 

 Média
(˃1mm ˂4mm) 

 

  Diagonal  ˃10  Junto às 

aberturas 

 Grande 
(˃2m)

  Espessa 

(˃4mm) 

 

Abertura de Juntas            

  Alinhamento  Quantidade  Dimensão      

  Horizontal  1-3  Pequena 

˂5mm 

     

  Vertical  4-10  Média 

˃5mm˂10mm  

     

  Diagonal  ˃10  Grande 

˃10mm 

     

Esmagamento            

Deformação            

  Arqueamento/ 

Abaulamento 

         

  Desaprumo          

  Outra          

Danos Não Estruturais 

Perda de 

argamassa  

 Destacamento 

de Placas 

 Arenização  Deficiências 

no reboco 

 Erosão    

            

Eflorescências  Crostas  Humidade/ 

Infiltrações 

 Vegetação      

 

Numeração do registo fotográfico:

 

14 



  
Parede Fundeira 

Interior 

Danos Estruturais 

Fissuração/ Fracturação            

  Alinhamento  Quantidade  Localização  Extensão  Espessura  

  Horizontal  1-3  Junto aos 

cantos 

 Curta 
(˂50cm) 

 Fina 
(˂1mm)

  

  Vertical  4-10  Meio da 

Fachada 

 Média 
(˃50cm ˂2m) 

 Média 
(˃1mm ˂4mm) 

 

  Diagonal  ˃10  Junto às 

aberturas 

 Grande 
(˃2m)

  Espessa 
(˃4mm) 

 

Abertura de Juntas            

  Alinhamento  Quantidade  Dimensão      

  Horizontal  1-3  Pequena 

˂5mm 

     

  Vertical  4-10  Média 

˃5mm˂10mm  

     

  Diagonal  ˃10  Grande 

˃10mm 

     

Esmagamento            

Deformação            

  Arqueamento/ 

Abaulamento 

         

  Desaprumo          

  Outra          

Danos Não Estruturais 

Perda de 

argamassa  

 Destacamento 

de Placas 

 Arenização  Deficiências 

no reboco 

 Erosão    

            

Eflorescências  Crostas  Humidade/ 

Infiltrações 

 Vegetação      

 

Numeração do registo fotográfico: 

15
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Parede lateral esquerda da Nave 

Exterior 

Danos Estruturais 

Fissuração/ Fracturação            

  Alinhamento  Quantidade  Localização  Extensão  Espessura  

  Horizontal  1-3  Junto aos 

cantos 

 Curta 
(˂50cm) 

 Fina 
(˂1mm)

  

  Vertical  4-10  Meio da 

Fachada 

 Média 
(˃50cm ˂2m) 

 Média 
(˃1mm ˂4mm) 

 

  Diagonal  ˃10  Junto às 

aberturas 

 Grande 
(˃2m)

  Espessa 
(˃4mm) 

 

Abertura de Juntas            

  Alinhamento  Quantidade  Dimensão      

  Horizontal  1-3  Pequena 

˂5mm 

     

  Vertical  4-10  Média 

˃5mm˂10mm  

     

  Diagonal  ˃10  Grande 

˃10mm 

     

Esmagamento            

Deformação            

  Arqueamento/ 

Abaulamento 

         

  Desaprumo          

  Outra          

Danos Não Estruturais 

Perda de 

argamassa  

 Destacamento 

de Placas 

 Arenização  Deficiências 

no reboco 

 Erosão    

            

Eflorescências  Crostas  Humidade/ 

Infiltrações 

 Vegetação      

 

Numeração do registo fotográfico:

 

16

0 



  
Parede lateral esquerda da Nave 

Interior 

Danos Estruturais 

Fissuração/ Fracturação            

  Alinhamento  Quantidade  Localização  Extensão  Espessura  

  Horizontal  1-3  Junto aos 

cantos 

 Curta 
(˂50cm) 

 Fina 
(˂1mm)

  

  Vertical  4-10  Meio da 

Fachada 

 Média 
(˃50cm

 
˂2m)

 

 Média 
(˃1mm

 
˂4mm) 

 

  

Diagonal

  
˃10

  
Junto às 

aberturas
 

 
Grande  

(˃2m)
 

 
Espessa 
(˃4mm)   

Abertura de Juntas            

  Alinhamento  Quantidade  Dimensão      

  Horizontal  1-3  Pequena 

˂5mm 

     

  Vertical  4-10  Média           
˃5mm

 

˂10mm

 

     

  
Diagonal

  
˃10

  
Grande

 ˃10mm
 

     

Esmagamento            

Deformação            

  Arqueamento/ 

Abaulamento 

         

  Desaprumo          

  

                

          

Danos Não Estruturais 

Perda de 

argamassa  

 Destacamento 

de Placas 

 Arenização  Deficiências 

no reboco 

 Erosão    

            

Eflorescências  Crostas  Humidade/ 

Infiltrações 

 Vegetação      

 

Numeração do registo 

fotográfico: 

17

0 

Outra



 
Parede lateral direita da Nave 

Exterior 

Danos Estruturais 

Fissuração/ Fracturação            

  Alinhamento  Quantidade  Localização  Extensão  Espessura  

  Horizontal  1-3  Junto aos 

cantos 

 Curta 
(˂50cm) 

 Fina 
(˂1mm)

  

  Vertical  4-10  Meio da 

Fachada 

 Média 
(˃50cm ˂2m) 

 Média 
(˃1mm ˂4mm) 

 

  Diagonal  ˃10  Junto às 

aberturas 

 Grande 
(˃2m)

  Espessa 

(˃4mm) 
 

Abertura de Juntas            

  Alinhamento  Quantidade  Dimensão      

  Horizontal  1-3  Pequena 

˂5mm 

     

  Vertical  4-10  Média 

˃5mm˂10mm  

     

  Diagonal  ˃10  Grande 

˃10mm 

     

Esmagamento            

Deformação            

  Arqueamento/ 

Abaulamento 

         

  Desaprumo          

  Outra          

Danos Não Estruturais 

Perda de 

argamassa  

 Destacamento 

de Placas 

 Arenização  Deficiências 

no reboco 

 Erosão    

            

Eflorescências  Crostas  Humidade/ 

Infiltrações 

 Vegetação      

 

Numeração do registo fotográfico:

 

18

0 



  
Parede lateral direita da Nave 

Interior 

Danos Estruturais 

Fissuração/ Fracturação            

  Alinhamento  Quantidade  Localização  Extensão  Espessura  

  Horizontal  1-3  Junto aos 

cantos 

 Curta 
(˂50cm) 

 Fina 
(˂1mm)

  

  Vertical  4-10  Meio da 

Fachada 

 Média 
(˃50cm ˂2m) 

 Média 
(˃1mm ˂4mm) 

 

  Diagonal  ˃10  Junto às 

aberturas 

 Grande 
(˃2m)

  Espessa 

(˃4mm) 
 

Abertura de Juntas            

  Alinhamento  Quantidade  Dimensão      

  Horizontal  1-3  Pequena 

˂5mm 

     

  Vertical  4-10  Média 

˃5mm˂10mm  

     

  Diagonal  ˃10  Grande 

˃10mm 

     

Esmagamento            

Deformação            

  Arqueamento/ 

Abaulamento 

         

  Desaprumo          

  Outra          

Danos Não Estruturais 

Perda de 

argamassa  

 Destacamento 

de Placas 

 Arenização  Deficiências 

no reboco 

 Erosão    

            

Eflorescências  Crostas  Humidade/ 

Infiltrações 

 Vegetação      

 

Numeração do registo fotográfico: 

19

0 
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Parede lateral esquerda da capela-mor 

Exterior 

Danos Estruturais 

Fissuração/ Fracturação            

  Alinhamento  Quantidade  Localização  Extensão  Espessura  

  Horizontal  1-3  Junto aos 

cantos 

 Curta 
(˂50cm) 

 Fina 
(˂1mm)

  

  Vertical  4-10  Meio da 

Fachada 

 Média 
(˃50cm ˂2m) 

 Média 
(˃1mm ˂4mm) 

 

  Diagonal  ˃10  Junto às 

aberturas 

 Grande 
(˃2m)

  Espessa 

(˃4mm) 

 

Abertura de Juntas            

  Alinhamento  Quantidade  Dimensão      

  Horizontal  1-3  Pequena 

˂5mm 

     

  Vertical  4-10  Média 

˃5mm˂10mm  

     

  Diagonal  ˃10  Grande 

˃10mm 

     

Esmagamento            

Deformação            

  Arqueamento/ 

Abaulamento 

         

  Desaprumo          

  Outra          

Danos Não Estruturais 

Perda de 

argamassa  

 Destacamento 

de Placas 

 Arenização  Deficiências 

no reboco 

 Erosão    

            

Eflorescências  Crostas  Humidade/ 

Infiltrações 

 Vegetação      

 

Numeração do registo fotográfico:
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11 

Parede lateral esquerda da capela-mor 

Interior 

Danos Estruturais 

Fissuração/ Fracturação            

  Alinhamento  Quantidade  Localização  Extensão  Espessura  

  Horizontal  1-3  Junto aos 

cantos 

 Curta 
(˂50cm) 

 Fina 
(˂1mm)

  

  Vertical  4-10  Meio da 

Fachada 

 Média 
(˃50cm ˂2m) 

 Média 
(˃1mm ˂4mm) 

 

  Diagonal  ˃10  Junto às 

aberturas 

 Grande 
(˃2m)

  Espessa 

(˃4mm) 

 

Abertura de Juntas            

  Alinhamento  Quantidade  Dimensão      

  Horizontal  1-3  Pequena 

˂5mm 

     

  Vertical  4-10  Média 

 ˃5mm˂10mm 

     

  Diagonal  ˃10  Grande  
˃10mm 

     

Esmagamento            

Deformação            

  Arqueamento/ 

Abaulamento 

         

  Desaprumo          

  Outra          

Danos Não Estruturais 

Perda de 

argamassa  

 Destacamento 

de Placas 

 Arenização  Deficiências 

no reboco 

 Erosão    

            

Eflorescências  Crostas  Humidade/ 

Infiltrações 

 Vegetação      

 

Numeração do registo fotográfico: 
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12 

Parede lateral direita da capela-mor 

Exterior 

Danos Estruturais 

Fissuração/ Fracturação            

  Alinhamento  Quantidade  Localização  Extensão  Espessura  

  Horizontal  1-3  Junto aos 

cantos 

 Curta 
(˂50cm) 

 Fina 
(˂1mm)

  

  Vertical  4-10  Meio da 

Fachada 

 Média 
(˃50cm ˂2m) 

 Média 
(˃1mm ˂4mm) 

 

  Diagonal  ˃10  Junto às 

aberturas 

 Grande 
(˃2m)

  Espessa 

(˃4mm) 

 

Abertura de Juntas            

  Alinhamento  Quantidade  Dimensão      

  Horizontal  1-3  Pequena 

˂5mm 

     

  Vertical  4-10  Média 

˃5mm˂10mm  

     

  Diagonal  ˃10  Grande 

˃10mm 

     

Esmagamento            

Deformação            

  Arqueamento/ 

Abaulamento 

         

  Desaprumo          

  Outra          

Danos Não Estruturais 

Perda de 

argamassa  

 Destacamento 

de Placas 

 Arenização  Deficiências 

no reboco 

 Erosão    

            

Eflorescências  Crostas  Humidade/ 

Infiltrações 

 Vegetação      

 

Numeração do registo fotográfico:
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Parede lateral direita da capela-mor 

Interior 

Danos Estruturais 

Fissuração/ Fracturação            

  Alinhamento  Quantidade  Localização  Extensão  Espessura  

  Horizontal  1-3  Junto aos 

cantos 

 Curta 
(˂50cm) 

 Fina 
(˂1mm)

  

  Vertical  4-10  Meio da 

Fachada 

 Média 
(˃50cm ˂2m) 

 Média 
(˃1mm ˂4mm) 

 

  Diagonal  ˃10  Junto às 

aberturas 

 Grande 
(˃2m)

  Espessa 

(˃4mm) 

 

Abertura de Juntas            

  Alinhamento  Quantidade  Dimensão      

  Horizontal  1-3  Pequena 

˂5mm 

     

  Vertical  4-10  Média 

˃5mm˂10mm  

     

  Diagonal  ˃10  Grande 

˃10mm 

     

Esmagamento            

Deformação            

  Arqueamento/ 

Abaulamento 

         

  Desaprumo          

  Outra          

Danos Não Estruturais 

Perda de 

argamassa  

 Destacamento 

de Placas 

 Arenização  Deficiências 

no reboco 

 Erosão    

            

Eflorescências  Crostas  Humidade/ 

Infiltrações 

 Vegetação      

 

Numeração do registo fotográfico: 
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Paredes laterais esquerdas do transepto 

Exterior 

Danos Estruturais 

Fissuração/ Fracturação            

  Alinhamento  Quantidade  Localização  Extensão  Espessura  

  Horizontal  1-3  Junto aos 

cantos 

 Curta 
(˂50cm) 

 Fina 
(˂1mm)

  

  Vertical  4-10  Meio da 

Fachada 

 Média 
(˃50cm ˂2m) 

 Média 
(˃1mm ˂4mm) 

 

  Diagonal  ˃10  Junto às 

aberturas 

 Grande 
(˃2m)

  Espessa 

(˃4mm) 

 

Abertura de Juntas            

  Alinhamento  Quantidade  Dimensão      

  Horizontal  1-3  Pequena 

˂5mm 

     

  Vertical  4-10  Média 

˃5mm˂10mm  

     

  Diagonal  ˃10  Grande 

˃10mm 

     

Esmagamento            

Deformação            

  Arqueamento/ 

Abaulamento 

         

  Desaprumo          

  Outra          

Danos Não Estruturais 

Perda de 

argamassa  

 Destacamento 

de Placas 

 Arenização  Deficiências 

no reboco 

 Erosão    

            

Eflorescências  Crostas  Humidade/ 

Infiltrações 

 Vegetação      

 

Numeração do registo fotográfico:
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Paredes laterais esquerdas do transepto 

Interior 

Danos Estruturais 

Fissuração/ Fracturação            

  Alinhamento  Quantidade  Localização  Extensão  Espessura  

  Horizontal  1-3  Junto aos 

cantos 

 Curta 
(˂50cm) 

 Fina 
(˂1mm)

  

  Vertical  4-10  Meio da 

Fachada 

 Média 
(˃50cm ˂2m) 

 Média 
(˃1mm ˂4mm) 

 

  Diagonal  ˃10  Junto às 

aberturas 

 Grande 
(˃2m)

  Espessa 

(˃4mm) 

 

Abertura de Juntas            

  Alinhamento  Quantidade  Dimensão      

  Horizontal  1-3  Pequena 

˂5mm 

     

  Vertical  4-10  Média 

˃5mm˂10mm  

     

  Diagonal  ˃10  Grande 

˃10mm 

     

Esmagamento            

Deformação            

  Arqueamento/ 

Abaulamento 

         

  Desaprumo          

  Outra          

Danos Não Estruturais 

Perda de 

argamassa  

 Destacamento 

de Placas 

 Arenização  Deficiências 

no reboco 

 Erosão    

            

Eflorescências  Crostas  Humidade/ 

Infiltrações 

 Vegetação      

 

Numeração do registo fotográfico: 

25 



  
Paredes laterais direitas do transepto 

Exterior 

Danos Estruturais 

Fissuração/ Fracturação            

  Alinhamento  Quantidade  Localização  Extensão  Espessura  

  Horizontal  1-3  Junto aos 

cantos 

 Curta 
(˂50cm) 

 Fina
(˂1mm)

  

  Vertical  4-10  Meio da 

Fachada 

 Média 
(˃50cm ˂2m) 

 Média 
(˃1mm ˂4mm) 

 

  Diagonal  ˃10  Junto às 

aberturas 

 Grande
 (˃2m)

  Espessa 

(˃4mm) 

 

Abertura de Juntas            

  Alinhamento  Quantidade  Dimensão      

  Horizontal  1-3  Pequena 

˂5mm 

     

  Vertical  4-10  Média 

˃5mm˂10mm  

     

  Diagonal  ˃10  Grande 

˃10mm 

     

Esmagamento            

Deformação            

  Arqueamento/ 

Abaulamento 

         

  Desaprumo          

  Outra          

Danos Não Estruturais 

Perda de 

argamassa  

 Destacamento 

de Placas 

 Arenização  Deficiências 

no reboco 

 Erosão    

            

Eflorescências  Crostas  Humidade/ 

Infiltrações 

 Vegetação      

 

Numeração do registo fotográfico:
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Paredes laterais direitas do transepto 

Interior 

Danos Estruturais 

Fissuração/ Fracturação            

  Alinhamento  Quantidade  Localização  Extensão  Espessura  

  Horizontal  1-3  Junto aos 

cantos 

 Curta 
(˂50cm) 

 Fina 
(˂1mm)

  

  Vertical  4-10  Meio da 

Fachada 

 Média 
(˃50cm ˂2m) 

 Média 
(˃1mm ˂4mm) 

 

  Diagonal  ˃10  Junto às 

aberturas 

 Grande 
(˃2m)

  Espessa 

(˃4mm) 

 

Abertura de Juntas            

  Alinhamento  Quantidade  Dimensão      

  Horizontal  1-3  Pequena 

˂5mm 

     

  Vertical  4-10  Média 

˃5mm˂10mm  

     

  Diagonal  ˃10  Grande 

˃10mm 

     

Esmagamento            

Deformação            

  Arqueamento/ 

Abaulamento 

         

  Desaprumo          

  Outra          

Danos Não Estruturais 

Perda de 

argamassa  

 Destacamento 

de Placas 

 Arenização  Deficiências 

no reboco 

 Erosão    

            

Eflorescências  Crostas  Humidade/ 

Infiltrações 

 Vegetação      

 

Numeração do registo fotográfico: 
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Pilares interiores 

Danos Estruturais 

Fissuração/ Fracturação            

  Alinhamento  Quantidade  Localização  Extensão  Espessura  

  Horizontal  1-3  Junto aos 

cantos 

 Curta 
(˂50cm) 

 Fina 
(˂1mm)

  

  Vertical  4-10  Meio do
elemento 

 Média 
(˃50cm ˂2m) 

 Média 
(˃1mm ˂4mm) 

 

  Diagonal  ˃10  Junto às 

aberturas 

 Grande
 (˃2m)

  Espessa 

(˃4mm) 

 

Abertura de Juntas            

  Alinhamento  Quantidade  Dimensão      

  Horizontal  1-3  Pequena 

˂5mm 

     

  Vertical  4-10  Média 

˃5mm˂10mm  

     

  Diagonal  ˃10  Grande 

˃10mm 

     

Esmagamento            

Deformação            

  Arqueamento/ 

Abaulamento 

         

  Desaprumo          

  Outra          

Danos Não Estruturais 

Perda de 

argamassa  

 Destacamento 

de Placas 

 Arenização  Deficiências 

no reboco 

 Erosão    

            

Eflorescências  Crostas  Humidade/ 

Infiltrações 

 Vegetação      

 

Numeração do registo fotográfico:
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Colunas e arquivoltas 

Danos Estruturais 

Fissuração/ Fracturação            

  Alinhamento  Quantidade  Localização  Extensão  Espessura  

  Horizontal  1-3  Junto aos 

cantos 

 Curta 
(˂50cm) 

 Fina 
(˂1mm)

  

  Vertical  4-10  Meio do
elemento  

 Média 
(˃50cm ˂2m) 

 Média 
(˃1mm ˂4mm) 

 

  Diagonal  ˃10  Junto às 

aberturas 

 Grande 
(˃2m)

  Espessa 

(˃4mm) 

 

Abertura de Juntas            

  Alinhamento  Quantidade  Dimensão      

  Horizontal  1-3  Pequena 

˂5mm 

     

  Vertical  4-10  Média 

˃5mm˂10mm  

     

  Diagonal  ˃10  Grande 

˃10mm 

     

Esmagamento            

Deformação            

  Arqueamento/ 

Abaulamento 

         

  Desaprumo          

  Outra          

Danos Não Estruturais 

Perda de 

argamassa  

 Destacamento 

de Placas 

 Arenização  Deficiências 

no reboco 

 Erosão    

            

Eflorescências  Crostas  Humidade/ 

Infiltrações 

 Vegetação      

 

Numeração do registo fotográfico:
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Cobertura, abóbadas e arcos 

Danos Estruturais 

Fissuração/ Fracturação            

  Alinhamento  Quantidade  Localização  Extensão  Espessura  

  Horizontal  1-3  Junto aos 

cantos 

 Curta 
(˂50cm)

  Fina 
(˂1mm)

  

  Vertical  4-10  Meio do
 

 Média 
(˃50cm ˂2m) 

 Média 
(˃1mm ˂4mm) 

 

  Diagonal  ˃10  Junto às 

aberturas 

 Grande 
(˃2m)

  Espessa 

(˃4mm) 

 

Abertura de Juntas            

  Alinhamento  Quantidade  Dimensão      

  Horizontal  1-3  Pequena 

˂5mm 

     

  Vertical  4-10  Média 

˃5mm˂10mm  

     

  Diagonal  ˃10  Grande 

˃10mm 

     

Esmagamento            

Deformação            

  Arqueamento/ 

Abaulamento 

         

  Desaprumo          

  Outra          

Danos Não Estruturais 

Perda de 

argamassa  

 Destacamento 

de Placas 

 Arenização  Deficiências 

no reboco 

 Erosão    

            

Eflorescências  Crostas  Humidade/ 

Infiltrações 

 Vegetação      

 

Numeração do registo fotográfico:
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elemento



 
Sacristia 

Exterior 

Danos Estruturais 

Fissuração/ Fracturação            

  Alinhamento  Quantidade  Localização  Extensão  Espessura  

  Horizontal  1-3  Junto aos 

cantos 

 Curta 
(˂50cm) 

 Fina 
(˂1mm)

  

  Vertical  4-10  Meio da 

Fachada 

 Média 
(˃50cm ˂2m) 

 Média 
(˃1mm ˂4mm) 

 

  Diagonal  ˃10  Junto às 

aberturas 

 Grande 
(˃2m)

  Espessa 

(˃4mm) 

 

Abertura de Juntas            

  Alinhamento  Quantidade  Dimensão      

  Horizontal  1-3  Pequena 

˂5mm 

     

  Vertical  4-10  Média 

˃5mm˂10mm  

     

  Diagonal  ˃10  Grande 

˃10mm 

     

Esmagamento            

Deformação            

  Arqueamento/ 

Abaulamento 

         

  Desaprumo          

  Outra          

Danos Não Estruturais 

Perda de 

argamassa  

 Destacamento 

de Placas 

 Arenização  Deficiências 

no reboco 

 Erosão    

            

Eflorescências  Crostas  Humidade/ 

Infiltrações 

 Vegetação      

 

Numeração do registo fotográfico:
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Sacristia 

Interior 

Danos Estruturais 

Fissuração/ Fracturação            

  Alinhamento  Quantidade  Localização  Extensão  Espessura  

  Horizontal  1-3  Junto aos 

cantos 

 Curta 
(˂50cm) 

 Fina  
(˂1mm)

  

  Vertical  4-10  Meio da 

Fachada 

 Média  
(˃50cm

 
˂2m) 

 Média  
(˃1mm

 
˂4mm) 

 

  Diagonal  ˃10  Junto às 

aberturas 

 Grande 
(˃2m)

  Espessa  

(˃4mm) 

 

Abertura de Juntas            

  Alinhamento  Quantidade  Dimensão      

  Horizontal  1-3  Pequena 

˂5mm 

     

  Vertical  4-10  Média 

˃5mm˂10mm  

     

  Diagonal  ˃10  Grande 

˃10mm 

     

Esmagamento            

Deformação            

  Arqueamento/ 

Abaulamento 

         

  Desaprumo          

  Outra          

Danos Não Estruturais 

Perda de 

argamassa  

 Destacamento 

de Placas 

 Arenização  Deficiências 

no reboco 

 Erosão    

            

Eflorescências  Crostas  Humidade/ 

Infiltrações 

 Vegetação      

 

Numeração do registo fotográfico: 
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Torre Sineira 

Exterior 

Danos Estruturais 

Fissuração/ Fracturação            

  Alinhamento  Quantidade  Localização  Extensão  Espessura  

  Horizontal  1-3  Junto aos 

cantos 

 Curta 
(˂50cm) 

 Fina 
(˂1mm)

  

  Vertical  4-10  Meio da 

Fachada 

 Média 
(˃50cm ˂2m) 

 Média 
(˃1mm ˂ 4mm) 

 

  Diagonal  ˃10  Junto às 

aberturas 

 Grande 
(˃2m)

  Espessa 
(˃4mm) 

 

Abertura de Juntas            

  Alinhamento  Quantidade  Dimensão      

  Horizontal  1-3  Pequena 

˂5mm 

     

  Vertical  4-10  Média 

˃5mm˂10mm  

     

  Diagonal  ˃10  Grande 

˃10mm 

     

Esmagamento            

Deformação            

  Arqueamento/ 

Abaulamento 

         

  Desaprumo          

  Outra          

Danos Não Estruturais 

Perda de 

argamassa  

 Destacamento 

de Placas 

 Arenização  Deficiências 

no reboco 

 Erosão    

            

Eflorescências  Crostas  Humidade/ 

Infiltrações 

 Vegetação      

 

Numeração do registo fotográfico:
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8. Avaliações finais  

 

Número total de Fissuras na capela-mor int.  

 

˂ 10  ˃ 10 ˂ 20  ˃20  

Estado geral do teto  Bom  Razoável  Mau  

Estado geral do material de recobrimento 

 

Bom  Razoável  Mau  

Problemas de humidade 

 

Inexistentes ou 

insignificativos 

 Moderados  Graves  

Deformações

 

 Inexistentes ou 

insignificativas

 

 

Notórias

  

Preocupantes

  

       

Estado geral de conservação 

 

Bom  Razoável   Mau  
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9. Fotografias - Danos  

 



 
1.  Informação de preenchimento, identificação e classificação do imóvel 

Ficha preenchida por: 

Competência:  

Data de preenchimento: 

Designação do imóvel:  

Distrito:  

Localidade:  

Endereço:  

Tutela: 

Utilização atual:  

Edifício classificado:  

Ano de construção:  

Alterações feitas em intervenções anteriores:   

Data de última intervenção: 

Estilo arquitetónico:  

 

 

Fotos 

Românico 

 

Gótico 

Renascentista/Maneirista 

Manuelino 

Barroco/Rococó Outro Neoclássico  

Alçado lateral esquerdo

 

 

Fachada Principal

 

 

Alçado lateral direito

 

1 

Funcionário da igreja 

 

Pároco 

 

Engenheiro Civil 

 

Outro 

 

Sim 

 

Não 

 

 

 Não Sei 

 

Não Sei 

 

Não Sei

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=4898&m=db


 
2. Caraterização geométrica (nota: ver imagens da página seguinte) 

Nº de naves: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naves  (m)  

L1 = 

L2 =  

L3 =  

L4 =  

L5 =  

L6 =  

L7 =  

L8 =  

L9 = 

L10 = 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

  

   

   

    

   

   

   

   

   

   

  

  

Capela-mor  (m)  

LCP1  =   

LCP2  =   

Fachadas  (m)

e1  =   

e2  =   

e3  =  

e4  =   

e5  =  

e6  =   

 

Cabeceira: 

 

 

Nártex:  Sim  Não  

Transepto:  Sim  Não  

Presença  de:  

Parte da estrutura 

principal  

Independente  

LNAR  (m)  = 

LT1(m)  = 

Tripartida: 

Poligonal Retangular 

Sim Não 

Abside: 

Poligonal Retangular Absidíolos: 

Nº de pilares:  

Sec.Pilares Nº Dimensão (m) 

Circular (raio)   
Quadrada (L)    
Outra (BxL)   

 

 

eNAR  (m)  = 

Circular 

Circular 

2 

LT2 (m) = 

Torre Sineira:  Sim  Não  

LTS1  (m)  = LTS2  (m)  = 

Sacristia:  Sim  Não  

LS1  (m)  = LS2  (m)  = 

h2

 

=

h5

 

=

h7

 

=

Alturas

 

(m)

(h1 m) =



 

 
Planta 

     
Corte longitudinal 

          
Imagem exemplo legendada 

 

 

 

 

 

  

Planta esquemática:

 

3 



 
3. Classificação das paredes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Definição de Aberturas: 

Grande Intermédia Pequena 

˃ 4 m2 

 

Entre 1-4 m2 

 

˂ 1m2  

 

Ex. Vitrais 

 

Ex. Janelas Ex. Frestas 

 

   
 

 

 

 

Nave  

Fachada Principal:  
  
 h3 (m) =  e1 (m) =   

 Número de aberturas =   

    

 Localização: 

(Fachada dividida em 9 

espaços) 

A B C  

D E F  

G H I  

       

 Tamanho das aberturas Nº Localizações  

 Grande     

 Intermédia    

 Pequena    

       

 Reboco: Exterior  Interior  Nenhum     

        

Caso não exista reboco, solução de alvenaria: Xisto  Granito  Tijolo  

       

 Calcário  Outro    

 

4 



3.   

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fachada lateral esquerda:  

  
 h4 (m) =  e2 (m) =   

 Número de aberturas =   

    

 Localização: 

(Fachada dividida em 9 

espaços) 

A B C 

D E F 

G H I 

       

 Tamanho das aberturas Nº Localizações  

 Grande     

 Intermédia    

 Pequena    

       

 Reboco: Exterior  Interior  Nenhum     

        

Caso não exista reboco, solução de alvenaria: Xisto  Granito  Tijolo  

       

 Calcário  Outro    

 

Fachada lateral direita:  
  
 h4 (m) =  e6 (m) =   

 Número de aberturas =   

    

 Localização: 

(Fachada dividida em 9 

espaços) 

A B C 

D E F 

G H I 

       

 Tamanho das aberturas Nº Localizações  

 Grande     

 Intermédia    

 Pequena    

       

 Reboco: Exterior  Interior  Nenhum     

        
Caso não exista reboco, solução de alvenaria: Xisto  Granito  Tijolo  

       
 Calcário  Outro    

 

5 

Nave



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transepto  

Paredes laterais esquerdas:  
  
 h4 (m) =  e2 (m) =   

 Número de aberturas =   

    

 Localização: 

(Fachada dividida em 9 

espaços) 

A B C 

D E F 

G H I 

       

 Tamanho das aberturas Nº Localizações  

 Grande     

 Intermédia    

 Pequena    

       

 Reboco: Exterior  Interior  Nenhum     

        

Caso não exista reboco, solução de alvenaria: Xisto  Granito  Tijolo  

       

 Calcário  Outro    

 

Paredes laterais direitas:  
  
 h4 (m) =  e6 (m) =   

 Número de aberturas =   

    

 Localização: 

(Fachada dividida em 9 

espaços) 

A B C 

D E F 

G H I 

       

 Tamanho das aberturas Nº Localizações  

 Grande     

 Intermédia    

 Pequena    

       

 Reboco: Exterior  Interior  Nenhum     

        

Caso não exista reboco, solução de alvenaria: Xisto  Granito  Tijolo  

       

 Calcário  Outro    
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Capela-mor  
Fachada lateral esquerda:  
  
 h6 (m) =  e3 (m) =   

 Número de aberturas =   

    

 Localização: 

(Fachada dividida em 9 

espaços) 

A B C 

D E F 

G H I 

       

 Tamanho das aberturas Nº Localizações  

 Grande     

 Intermédia    

 Pequena    

       

 Reboco: Exterior  Interior  Nenhum     

        

Caso não exista reboco, solução de alvenaria: Xisto  Granito  Tijolo  

       

 Calcário  Outro    

 

Fachada lateral direita:  
  
 h6 (m) =  e5 (m) =   

 Número de aberturas =   

    

 Localização: 

(Fachada dividida em 9 

espaços) 

A B C 

D E F 

G H I 

       

 Tamanho das aberturas Nº Localizações  

 Grande     

 Intermédia    

 Pequena    

       

 Reboco: Exterior  Interior  Nenhum     

        

Caso não exista reboco, solução de alvenaria: Xisto  Granito  Tijolo  

       

 Calcário  Outro    
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Parede fundeira:  
  
 h6 (m) =  e4 (m) =   

 Número de aberturas =   

    

 Localização: 

(Fachada dividida em 9 

espaços) 

A B C  

D E F  

G H I  

       

 Tamanho das aberturas Nº Localizações  

 Grande     

 Intermédia    

 Pequena    

       

 Reboco: Exterior  Interior  Nenhum     

        

Caso não exista reboco, solução de alvenaria: Xisto  Granito  Tijolo  

       

 Calcário  Outro    
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4. Outros elementos de construção 

 

Pavimento interior:  

 

 

Teto da Nave: 

 

 

 

 

Cobertura da Nave:  

 

 

 

 

Teto da Capela-mor: 

 

 

 

 

Cobertura da Capela-mor: 

Soalho Granito Tijoleira Outro 

Abóbada de Berço Abóbada de Aresta 

Pedra Tijolo Mista Outro Material: 

Tirantes: 

Madeira Metálica Outro Material: 

Abóbada de Berço  Abóbada de Aresta 

Pedra Tijolo Mista Outro Material: 

Tirantes: 

Madeira Metálica Outro Material: 

Sim Não 

Sim Não 

Abóbada de Cruzaria 

Abóbada de Cruzaria 

Asnas Caibros 

Estado de conservação: Bom Razoável Mau 

Outro 

Madeira 

Caibros Asnas Não identificável 

Madeira 

Outro 

Não identificável 

Presença de: Caleiras Tubo de Queda 

Presença de: Caleiras Tubo de Queda 

Estado de conservação: Bom Razoável Mau 

Outro tipo de drenagem 

Estado de conservação: Bom Razoável Mau 

Estado de conservação: Bom Razoável Mau 

Outro tipo de drenagem 

Estado de conservação: Bom Razoável Mau 

9 



  

 

 

 

 

 
Património integrado em paredes: 

Património integrado em tetos: 

Pinturas murais Talhas Azulejos Outro 

Pinturas  Talhas 

Presença de Coro-alto: Sim Não 

Arcossólio: Sim Não 

Arco triunfal: Sim Não 

Cúpula: Sim Não 

5. Relação de outras construções com o corpo da igreja 

   Sacristia: 

Torre Sineira: 

Campanário: 

Imbricada Adossada Não identificável 

Imbricada Adossada Isolada 

Imbricada Adossada 

Outro corpo: 

Imbricada Adossada Não identificável 

Contrafortes: 

Arcobotantes: 

Sim Não 

Sim Não 

Localizações: 

Retábulo: Sim Não 

Localizações: 

Localizações: 

Localizações: 

Não existe 

Não identificável 

Não identificável 

Fundeira 

Afastado 

Outro 

Não existe 

Não existe 

Nave Transepto Capela-mor Fachada principal 

Parede Fundeira Paredes laterais da nave Paredes laterais do transepto 

Paredes laterais da capela-mor Fachada principal 

Parede Fundeira Paredes laterais da nave Paredes laterais do transepto 

Paredes laterais da capela-mor Fachada principal 

Nave Transepto Capela-mor 
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7. Danos 

 

Fachada Principal 

Exterior 

Danos Estruturais 

Fissuração/ Fracturação            

  Alinhamento  Quantidade  Localização  Extensão  Espessura  

  Horizontal  1-3  Junto aos 

cantos 

 Curta 
(˂50cm)

  Fina 
(˂1mm)

  

  Vertical  4-10  Meio da 

Fachada 

 Média 
(˃50cm ˂2m) 

 Média 
(˃1mm ˂4mm) 

 

  Diagonal  ˃10  Junto às 

aberturas 

 Grande 
(˃2m)

  Espessa 

(˃4mm) 

 

 

6. Enquadramento com a envolvente 

Imóvel: Isolado Em banda (central) Em banda (extremidade) Gaveto 

Meio: Urbano Rural 

Tipo de terreno: Plano Inclinação ligeira Inclinação acentuada 

Em Socalcos                  Sem muros de suporte 

Com muros de suporte 

Pavimento exterior: Bom Razoável Mau 

Proximidade de um curso de água: Sim Não 

Drenagens exteriores: Sim Não 

11

 



 
Abertura de Juntas          

  Alinhamento  Quantidade  Dimensão    

  Horizontal  1-3  Pequena 

˂5mm 

   

  Vertical  4-10  Média 

˃5mm˂10mm 

   

  Diagonal  ˃10  Grande 

˃10mm 

   

Esmagamento          

Deformação          

  Arqueamento/ 

Abaulamento 

       

  Desaprumo        

  Outra        

Danos Não Estruturais 

Perda de 

argamassa  

 Destacamento 

de Placas 

 Arenização  Deficiências 

no reboco 

 Erosão  

          

Eflorescências  Crostas  Humidade/ 

Infiltrações 

 Vegetação    

 

 

 

 

Numeração do registo fotográfico:
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Fachada Principal 

Interior 

Danos Estruturais 

Fissuração/ Fracturação            

  Alinhamento  Quantidade  Localização  Extensão  Espessura  

  Horizontal  1-3  Junto aos 

cantos 

 Curta 
(˂50cm) 

 Fina 
(˂1mm)

  

  Vertical  4-10  Meio da 

Fachada 

 Média 
(˃50cm ˂2m) 

 Média 
(˃1mm ˂4mm) 

 

  Diagonal  ˃10  Junto às 

aberturas 

 Grande 
(˃2m)

  Espessa 

(˃4mm) 

 

Abertura de Juntas            

  Alinhamento  Quantidade  Dimensão      

  Horizontal  1-3  Pequena 

˂5mm 

     

  Vertical  4-10  Média 

˃5mm˂10mm 

     

  Diagonal  ˃10  Grande 

˃10mm 

     

Esmagamento            

Deformação            

  Arqueamento/ 

Abaulamento 

         

  Desaprumo          

  Outra          

Danos Não Estruturais 

Perda de 

argamassa  

 Destacamento 

de Placas 

 Arenização  Deficiências 

no reboco 

 Erosão    

            

Eflorescências  Crostas  Humidade/ 

Infiltrações 

 Vegetação      

 

Numeração do registo fotográfico: 
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Parede Fundeira 

Exterior 

Danos Estruturais 

Fissuração/ Fracturação            

  Alinhamento  Quantidade  Localização  Extensão  Espessura  

  Horizontal  1-3  Junto aos 

cantos 

 Curta 
(˂50cm) 

 Fina 
(˂1mm)

  

  Vertical  4-10  Meio da 

Fachada 

 Média 
(˃50cm ˂2m) 

 Média
(˃1mm ˂4mm) 

 

  Diagonal  ˃10  Junto às 

aberturas 

 Grande 
(˃2m)

  Espessa 

(˃4mm) 

 

Abertura de Juntas            

  Alinhamento  Quantidade  Dimensão      

  Horizontal  1-3  Pequena 

˂5mm 

     

  Vertical  4-10  Média 

˃5mm˂10mm  

     

  Diagonal  ˃10  Grande 

˃10mm 

     

Esmagamento            

Deformação            

  Arqueamento/ 

Abaulamento 

         

  Desaprumo          

  Outra          

Danos Não Estruturais 

Perda de 

argamassa  

 Destacamento 

de Placas 

 Arenização  Deficiências 

no reboco 

 Erosão    

            

Eflorescências  Crostas  Humidade/ 

Infiltrações 

 Vegetação      

 

Numeração do registo fotográfico:

 

14 



  
Parede Fundeira 

Interior 

Danos Estruturais 

Fissuração/ Fracturação            

  Alinhamento  Quantidade  Localização  Extensão  Espessura  

  Horizontal  1-3  Junto aos 

cantos 

 Curta 
(˂50cm) 

 Fina 
(˂1mm)

  

  Vertical  4-10  Meio da 

Fachada 

 Média 
(˃50cm ˂2m) 

 Média 
(˃1mm ˂4mm) 

 

  Diagonal  ˃10  Junto às 

aberturas 

 Grande 
(˃2m)

  Espessa 
(˃4mm) 

 

Abertura de Juntas            

  Alinhamento  Quantidade  Dimensão      

  Horizontal  1-3  Pequena 

˂5mm 

     

  Vertical  4-10  Média 

˃5mm˂10mm  

     

  Diagonal  ˃10  Grande 

˃10mm 

     

Esmagamento            

Deformação            

  Arqueamento/ 

Abaulamento 

         

  Desaprumo          

  Outra          

Danos Não Estruturais 

Perda de 

argamassa  

 Destacamento 

de Placas 

 Arenização  Deficiências 

no reboco 

 Erosão    

            

Eflorescências  Crostas  Humidade/ 

Infiltrações 

 Vegetação      

 

Numeração do registo fotográfico: 

15

0 



 
Parede lateral esquerda da Nave 

Exterior 

Danos Estruturais 

Fissuração/ Fracturação            

  Alinhamento  Quantidade  Localização  Extensão  Espessura  

  Horizontal  1-3  Junto aos 

cantos 

 Curta 
(˂50cm) 

 Fina 
(˂1mm)

  

  Vertical  4-10  Meio da 

Fachada 

 Média 
(˃50cm ˂2m) 

 Média 
(˃1mm ˂4mm) 

 

  Diagonal  ˃10  Junto às 

aberturas 

 Grande 
(˃2m)

  Espessa 
(˃4mm) 

 

Abertura de Juntas            

  Alinhamento  Quantidade  Dimensão      

  Horizontal  1-3  Pequena 

˂5mm 

     

  Vertical  4-10  Média 

˃5mm˂10mm  

     

  Diagonal  ˃10  Grande 

˃10mm 

     

Esmagamento            

Deformação            

  Arqueamento/ 

Abaulamento 

         

  Desaprumo          

  Outra          

Danos Não Estruturais 

Perda de 

argamassa  

 Destacamento 

de Placas 

 Arenização  Deficiências 

no reboco 

 Erosão    

            

Eflorescências  Crostas  Humidade/ 

Infiltrações 

 Vegetação      

 

Numeração do registo fotográfico:

 

16

0 



  
Parede lateral esquerda da Nave 

Interior 

Danos Estruturais 

Fissuração/ Fracturação            

  Alinhamento  Quantidade  Localização  Extensão  Espessura  

  Horizontal  1-3  Junto aos 

cantos 

 Curta 
(˂50cm) 

 Fina 
(˂1mm)

  

  Vertical  4-10  Meio da 

Fachada 

 Média 
(˃50cm

 
˂2m)

 

 Média 
(˃1mm

 
˂4mm) 

 

  

Diagonal

  
˃10

  
Junto às 

aberturas
 

 
Grande  

(˃2m)
 

 
Espessa 
(˃4mm)   

Abertura de Juntas            

  Alinhamento  Quantidade  Dimensão      

  Horizontal  1-3  Pequena 

˂5mm 

     

  Vertical  4-10  Média           
˃5mm

 

˂10mm

 

     

  
Diagonal

  
˃10

  
Grande

 ˃10mm
 

     

Esmagamento            

Deformação            

  Arqueamento/ 

Abaulamento 

         

  Desaprumo          

  

                

          

Danos Não Estruturais 

Perda de 

argamassa  

 Destacamento 

de Placas 

 Arenização  Deficiências 

no reboco 

 Erosão    

            

Eflorescências  Crostas  Humidade/ 

Infiltrações 

 Vegetação      

 

Numeração do registo 

fotográfico: 

17

0 

Outra



 
Parede lateral direita da Nave 

Exterior 

Danos Estruturais 

Fissuração/ Fracturação            

  Alinhamento  Quantidade  Localização  Extensão  Espessura  

  Horizontal  1-3  Junto aos 

cantos 

 Curta 
(˂50cm) 

 Fina 
(˂1mm)

  

  Vertical  4-10  Meio da 

Fachada 

 Média 
(˃50cm ˂2m) 

 Média 
(˃1mm ˂4mm) 

 

  Diagonal  ˃10  Junto às 

aberturas 

 Grande 
(˃2m)

  Espessa 

(˃4mm) 
 

Abertura de Juntas            

  Alinhamento  Quantidade  Dimensão      

  Horizontal  1-3  Pequena 

˂5mm 

     

  Vertical  4-10  Média 

˃5mm˂10mm  

     

  Diagonal  ˃10  Grande 

˃10mm 

     

Esmagamento            

Deformação            

  Arqueamento/ 

Abaulamento 

         

  Desaprumo          

  Outra          

Danos Não Estruturais 

Perda de 

argamassa  

 Destacamento 

de Placas 

 Arenização  Deficiências 

no reboco 

 Erosão    

            

Eflorescências  Crostas  Humidade/ 

Infiltrações 

 Vegetação      

 

Numeração do registo fotográfico:

 

18

0 



  
Parede lateral direita da Nave 

Interior 

Danos Estruturais 

Fissuração/ Fracturação            

  Alinhamento  Quantidade  Localização  Extensão  Espessura  

  Horizontal  1-3  Junto aos 

cantos 

 Curta 
(˂50cm) 

 Fina 
(˂1mm)

  

  Vertical  4-10  Meio da 

Fachada 

 Média 
(˃50cm ˂2m) 

 Média 
(˃1mm ˂4mm) 

 

  Diagonal  ˃10  Junto às 

aberturas 

 Grande 
(˃2m)

  Espessa 

(˃4mm) 
 

Abertura de Juntas            

  Alinhamento  Quantidade  Dimensão      

  Horizontal  1-3  Pequena 

˂5mm 

     

  Vertical  4-10  Média 

˃5mm˂10mm  

     

  Diagonal  ˃10  Grande 

˃10mm 

     

Esmagamento            

Deformação            

  Arqueamento/ 

Abaulamento 

         

  Desaprumo          

  Outra          

Danos Não Estruturais 

Perda de 

argamassa  

 Destacamento 

de Placas 

 Arenização  Deficiências 

no reboco 

 Erosão    

            

Eflorescências  Crostas  Humidade/ 

Infiltrações 

 Vegetação      

 

Numeração do registo fotográfico: 

19

0 



 

10 

Parede lateral esquerda da capela-mor 

Exterior 

Danos Estruturais 

Fissuração/ Fracturação            

  Alinhamento  Quantidade  Localização  Extensão  Espessura  

  Horizontal  1-3  Junto aos 

cantos 

 Curta 
(˂50cm) 

 Fina 
(˂1mm)

  

  Vertical  4-10  Meio da 

Fachada 

 Média 
(˃50cm ˂2m) 

 Média 
(˃1mm ˂4mm) 

 

  Diagonal  ˃10  Junto às 

aberturas 

 Grande 
(˃2m)

  Espessa 

(˃4mm) 

 

Abertura de Juntas            

  Alinhamento  Quantidade  Dimensão      

  Horizontal  1-3  Pequena 

˂5mm 

     

  Vertical  4-10  Média 

˃5mm˂10mm  

     

  Diagonal  ˃10  Grande 

˃10mm 

     

Esmagamento            

Deformação            

  Arqueamento/ 

Abaulamento 

         

  Desaprumo          

  Outra          

Danos Não Estruturais 

Perda de 

argamassa  

 Destacamento 

de Placas 

 Arenização  Deficiências 

no reboco 

 Erosão    

            

Eflorescências  Crostas  Humidade/ 

Infiltrações 

 Vegetação      

 

Numeração do registo fotográfico:

 

20 



 

11 

Parede lateral esquerda da capela-mor 

Interior 

Danos Estruturais 

Fissuração/ Fracturação            

  Alinhamento  Quantidade  Localização  Extensão  Espessura  

  Horizontal  1-3  Junto aos 

cantos 

 Curta 
(˂50cm) 

 Fina 
(˂1mm)

  

  Vertical  4-10  Meio da 

Fachada 

 Média 
(˃50cm ˂2m) 

 Média 
(˃1mm ˂4mm) 

 

  Diagonal  ˃10  Junto às 

aberturas 

 Grande 
(˃2m)

  Espessa 

(˃4mm) 

 

Abertura de Juntas            

  Alinhamento  Quantidade  Dimensão      

  Horizontal  1-3  Pequena 

˂5mm 

     

  Vertical  4-10  Média 

 ˃5mm˂10mm 

     

  Diagonal  ˃10  Grande  
˃10mm 

     

Esmagamento            

Deformação            

  Arqueamento/ 

Abaulamento 

         

  Desaprumo          

  Outra          

Danos Não Estruturais 

Perda de 

argamassa  

 Destacamento 

de Placas 

 Arenização  Deficiências 

no reboco 

 Erosão    

            

Eflorescências  Crostas  Humidade/ 

Infiltrações 

 Vegetação      

 

Numeração do registo fotográfico: 

21 



  

12 

Parede lateral direita da capela-mor 

Exterior 

Danos Estruturais 

Fissuração/ Fracturação            

  Alinhamento  Quantidade  Localização  Extensão  Espessura  

  Horizontal  1-3  Junto aos 

cantos 

 Curta 
(˂50cm) 

 Fina 
(˂1mm)

  

  Vertical  4-10  Meio da 

Fachada 

 Média 
(˃50cm ˂2m) 

 Média 
(˃1mm ˂4mm) 

 

  Diagonal  ˃10  Junto às 

aberturas 

 Grande 
(˃2m)

  Espessa 

(˃4mm) 

 

Abertura de Juntas            

  Alinhamento  Quantidade  Dimensão      

  Horizontal  1-3  Pequena 

˂5mm 

     

  Vertical  4-10  Média 

˃5mm˂10mm  

     

  Diagonal  ˃10  Grande 

˃10mm 

     

Esmagamento            

Deformação            

  Arqueamento/ 

Abaulamento 

         

  Desaprumo          

  Outra          

Danos Não Estruturais 

Perda de 

argamassa  

 Destacamento 

de Placas 

 Arenização  Deficiências 

no reboco 

 Erosão    

            

Eflorescências  Crostas  Humidade/ 

Infiltrações 

 Vegetação      

 

Numeração do registo fotográfico:

 

22 



 
Parede lateral direita da capela-mor 

Interior 

Danos Estruturais 

Fissuração/ Fracturação            

  Alinhamento  Quantidade  Localização  Extensão  Espessura  

  Horizontal  1-3  Junto aos 

cantos 

 Curta 
(˂50cm) 

 Fina 
(˂1mm)

  

  Vertical  4-10  Meio da 

Fachada 

 Média 
(˃50cm ˂2m) 

 Média 
(˃1mm ˂4mm) 

 

  Diagonal  ˃10  Junto às 

aberturas 

 Grande 
(˃2m)

  Espessa 

(˃4mm) 

 

Abertura de Juntas            

  Alinhamento  Quantidade  Dimensão      

  Horizontal  1-3  Pequena 

˂5mm 

     

  Vertical  4-10  Média 

˃5mm˂10mm  

     

  Diagonal  ˃10  Grande 

˃10mm 

     

Esmagamento            

Deformação            

  Arqueamento/ 

Abaulamento 

         

  Desaprumo          

  Outra          

Danos Não Estruturais 

Perda de 

argamassa  

 Destacamento 

de Placas 

 Arenização  Deficiências 

no reboco 

 Erosão    

            

Eflorescências  Crostas  Humidade/ 

Infiltrações 

 Vegetação      

 

Numeração do registo fotográfico: 

23 



  
Paredes laterais esquerdas do transepto 

Exterior 

Danos Estruturais 

Fissuração/ Fracturação            

  Alinhamento  Quantidade  Localização  Extensão  Espessura  

  Horizontal  1-3  Junto aos 

cantos 

 Curta 
(˂50cm) 

 Fina 
(˂1mm)

  

  Vertical  4-10  Meio da 

Fachada 

 Média 
(˃50cm ˂2m) 

 Média 
(˃1mm ˂4mm) 

 

  Diagonal  ˃10  Junto às 

aberturas 

 Grande 
(˃2m)

  Espessa 

(˃4mm) 

 

Abertura de Juntas            

  Alinhamento  Quantidade  Dimensão      

  Horizontal  1-3  Pequena 

˂5mm 

     

  Vertical  4-10  Média 

˃5mm˂10mm  

     

  Diagonal  ˃10  Grande 

˃10mm 

     

Esmagamento            

Deformação            

  Arqueamento/ 

Abaulamento 

         

  Desaprumo          

  Outra          

Danos Não Estruturais 

Perda de 

argamassa  

 Destacamento 

de Placas 

 Arenização  Deficiências 

no reboco 

 Erosão    

            

Eflorescências  Crostas  Humidade/ 

Infiltrações 

 Vegetação      

 

Numeração do registo fotográfico:

 

24 



 
Paredes laterais esquerdas do transepto 

Interior 

Danos Estruturais 

Fissuração/ Fracturação            

  Alinhamento  Quantidade  Localização  Extensão  Espessura  

  Horizontal  1-3  Junto aos 

cantos 

 Curta 
(˂50cm) 

 Fina 
(˂1mm)

  

  Vertical  4-10  Meio da 

Fachada 

 Média 
(˃50cm ˂2m) 

 Média 
(˃1mm ˂4mm) 

 

  Diagonal  ˃10  Junto às 

aberturas 

 Grande 
(˃2m)

  Espessa 

(˃4mm) 

 

Abertura de Juntas            

  Alinhamento  Quantidade  Dimensão      

  Horizontal  1-3  Pequena 

˂5mm 

     

  Vertical  4-10  Média 

˃5mm˂10mm  

     

  Diagonal  ˃10  Grande 

˃10mm 

     

Esmagamento            

Deformação            

  Arqueamento/ 

Abaulamento 

         

  Desaprumo          

  Outra          

Danos Não Estruturais 

Perda de 

argamassa  

 Destacamento 

de Placas 

 Arenização  Deficiências 

no reboco 

 Erosão    

            

Eflorescências  Crostas  Humidade/ 

Infiltrações 

 Vegetação      

 

Numeração do registo fotográfico: 

25 



  
Paredes laterais direitas do transepto 

Exterior 

Danos Estruturais 

Fissuração/ Fracturação            

  Alinhamento  Quantidade  Localização  Extensão  Espessura  

  Horizontal  1-3  Junto aos 

cantos 

 Curta 
(˂50cm) 

 Fina
(˂1mm)

  

  Vertical  4-10  Meio da 

Fachada 

 Média 
(˃50cm ˂2m) 

 Média 
(˃1mm ˂4mm) 

 

  Diagonal  ˃10  Junto às 

aberturas 

 Grande
 (˃2m)

  Espessa 

(˃4mm) 

 

Abertura de Juntas            

  Alinhamento  Quantidade  Dimensão      

  Horizontal  1-3  Pequena 

˂5mm 

     

  Vertical  4-10  Média 

˃5mm˂10mm  

     

  Diagonal  ˃10  Grande 

˃10mm 

     

Esmagamento            

Deformação            

  Arqueamento/ 

Abaulamento 

         

  Desaprumo          

  Outra          

Danos Não Estruturais 

Perda de 

argamassa  

 Destacamento 

de Placas 

 Arenização  Deficiências 

no reboco 

 Erosão    

            

Eflorescências  Crostas  Humidade/ 

Infiltrações 

 Vegetação      

 

Numeração do registo fotográfico:

 

26 



 
Paredes laterais direitas do transepto 

Interior 

Danos Estruturais 

Fissuração/ Fracturação            

  Alinhamento  Quantidade  Localização  Extensão  Espessura  

  Horizontal  1-3  Junto aos 

cantos 

 Curta 
(˂50cm) 

 Fina 
(˂1mm)

  

  Vertical  4-10  Meio da 

Fachada 

 Média 
(˃50cm ˂2m) 

 Média 
(˃1mm ˂4mm) 

 

  Diagonal  ˃10  Junto às 

aberturas 

 Grande 
(˃2m)

  Espessa 

(˃4mm) 

 

Abertura de Juntas            

  Alinhamento  Quantidade  Dimensão      

  Horizontal  1-3  Pequena 

˂5mm 

     

  Vertical  4-10  Média 

˃5mm˂10mm  

     

  Diagonal  ˃10  Grande 

˃10mm 

     

Esmagamento            

Deformação            

  Arqueamento/ 

Abaulamento 

         

  Desaprumo          

  Outra          

Danos Não Estruturais 

Perda de 

argamassa  

 Destacamento 

de Placas 

 Arenização  Deficiências 

no reboco 

 Erosão    

            

Eflorescências  Crostas  Humidade/ 

Infiltrações 

 Vegetação      

 

Numeração do registo fotográfico: 

27 



  
Pilares interiores 

Danos Estruturais 

Fissuração/ Fracturação            

  Alinhamento  Quantidade  Localização  Extensão  Espessura  

  Horizontal  1-3  Junto aos 

cantos 

 Curta 
(˂50cm) 

 Fina 
(˂1mm)

  

  Vertical  4-10  Meio do
elemento 

 Média 
(˃50cm ˂2m) 

 Média 
(˃1mm ˂4mm) 

 

  Diagonal  ˃10  Junto às 

aberturas 

 Grande
 (˃2m)

  Espessa 

(˃4mm) 

 

Abertura de Juntas            

  Alinhamento  Quantidade  Dimensão      

  Horizontal  1-3  Pequena 

˂5mm 

     

  Vertical  4-10  Média 

˃5mm˂10mm  

     

  Diagonal  ˃10  Grande 

˃10mm 

     

Esmagamento            

Deformação            

  Arqueamento/ 

Abaulamento 

         

  Desaprumo          

  Outra          

Danos Não Estruturais 

Perda de 

argamassa  

 Destacamento 

de Placas 

 Arenização  Deficiências 

no reboco 

 Erosão    

            

Eflorescências  Crostas  Humidade/ 

Infiltrações 

 Vegetação      

 

Numeração do registo fotográfico:

 

28 



 
Colunas e arquivoltas 

Danos Estruturais 

Fissuração/ Fracturação            

  Alinhamento  Quantidade  Localização  Extensão  Espessura  

  Horizontal  1-3  Junto aos 

cantos 

 Curta 
(˂50cm) 

 Fina 
(˂1mm)

  

  Vertical  4-10  Meio do
elemento  

 Média 
(˃50cm ˂2m) 

 Média 
(˃1mm ˂4mm) 

 

  Diagonal  ˃10  Junto às 

aberturas 

 Grande 
(˃2m)

  Espessa 

(˃4mm) 

 

Abertura de Juntas            

  Alinhamento  Quantidade  Dimensão      

  Horizontal  1-3  Pequena 

˂5mm 

     

  Vertical  4-10  Média 

˃5mm˂10mm  

     

  Diagonal  ˃10  Grande 

˃10mm 

     

Esmagamento            

Deformação            

  Arqueamento/ 

Abaulamento 

         

  Desaprumo          

  Outra          

Danos Não Estruturais 

Perda de 

argamassa  

 Destacamento 

de Placas 

 Arenização  Deficiências 

no reboco 

 Erosão    

            

Eflorescências  Crostas  Humidade/ 

Infiltrações 

 Vegetação      

 

Numeração do registo fotográfico:

 

29 



  
Cobertura, abóbadas e arcos 

Danos Estruturais 

Fissuração/ Fracturação            

  Alinhamento  Quantidade  Localização  Extensão  Espessura  

  Horizontal  1-3  Junto aos 

cantos 

 Curta 
(˂50cm)

  Fina 
(˂1mm)

  

  Vertical  4-10  Meio do
 

 Média 
(˃50cm ˂2m) 

 Média 
(˃1mm ˂4mm) 

 

  Diagonal  ˃10  Junto às 

aberturas 

 Grande 
(˃2m)

  Espessa 

(˃4mm) 

 

Abertura de Juntas            

  Alinhamento  Quantidade  Dimensão      

  Horizontal  1-3  Pequena 

˂5mm 

     

  Vertical  4-10  Média 

˃5mm˂10mm  

     

  Diagonal  ˃10  Grande 

˃10mm 

     

Esmagamento            

Deformação            

  Arqueamento/ 

Abaulamento 

         

  Desaprumo          

  Outra          

Danos Não Estruturais 

Perda de 

argamassa  

 Destacamento 

de Placas 

 Arenização  Deficiências 

no reboco 

 Erosão    

            

Eflorescências  Crostas  Humidade/ 

Infiltrações 

 Vegetação      

 

Numeração do registo fotográfico:

 

30 

elemento



 
Sacristia 

Exterior 

Danos Estruturais 

Fissuração/ Fracturação            

  Alinhamento  Quantidade  Localização  Extensão  Espessura  

  Horizontal  1-3  Junto aos 

cantos 

 Curta 
(˂50cm) 

 Fina 
(˂1mm)

  

  Vertical  4-10  Meio da 

Fachada 

 Média 
(˃50cm ˂2m) 

 Média 
(˃1mm ˂4mm) 

 

  Diagonal  ˃10  Junto às 

aberturas 

 Grande 
(˃2m)

  Espessa 

(˃4mm) 

 

Abertura de Juntas            

  Alinhamento  Quantidade  Dimensão      

  Horizontal  1-3  Pequena 

˂5mm 

     

  Vertical  4-10  Média 

˃5mm˂10mm  

     

  Diagonal  ˃10  Grande 

˃10mm 

     

Esmagamento            

Deformação            

  Arqueamento/ 

Abaulamento 

         

  Desaprumo          

  Outra          

Danos Não Estruturais 

Perda de 

argamassa  

 Destacamento 

de Placas 

 Arenização  Deficiências 

no reboco 

 Erosão    

            

Eflorescências  Crostas  Humidade/ 

Infiltrações 

 Vegetação      

 

Numeração do registo fotográfico:

 

31 



  
Sacristia 

Interior 

Danos Estruturais 

Fissuração/ Fracturação            

  Alinhamento  Quantidade  Localização  Extensão  Espessura  

  Horizontal  1-3  Junto aos 

cantos 

 Curta 
(˂50cm) 

 Fina  
(˂1mm)

  

  Vertical  4-10  Meio da 

Fachada 

 Média  
(˃50cm

 
˂2m) 

 Média  
(˃1mm

 
˂4mm) 

 

  Diagonal  ˃10  Junto às 

aberturas 

 Grande 
(˃2m)

  Espessa  

(˃4mm) 

 

Abertura de Juntas            

  Alinhamento  Quantidade  Dimensão      

  Horizontal  1-3  Pequena 

˂5mm 

     

  Vertical  4-10  Média 

˃5mm˂10mm  

     

  Diagonal  ˃10  Grande 

˃10mm 

     

Esmagamento            

Deformação            

  Arqueamento/ 

Abaulamento 

         

  Desaprumo          

  Outra          

Danos Não Estruturais 

Perda de 

argamassa  

 Destacamento 

de Placas 

 Arenização  Deficiências 

no reboco 

 Erosão    

            

Eflorescências  Crostas  Humidade/ 

Infiltrações 

 Vegetação      

 

Numeração do registo fotográfico: 

32 



  
Torre Sineira 

Exterior 

Danos Estruturais 

Fissuração/ Fracturação            

  Alinhamento  Quantidade  Localização  Extensão  Espessura  

  Horizontal  1-3  Junto aos 

cantos 

 Curta 
(˂50cm) 

 Fina 
(˂1mm)

  

  Vertical  4-10  Meio da 

Fachada 

 Média 
(˃50cm ˂2m) 

 Média 
(˃1mm ˂ 4mm) 

 

  Diagonal  ˃10  Junto às 

aberturas 

 Grande 
(˃2m)

  Espessa 
(˃4mm) 

 

Abertura de Juntas            

  Alinhamento  Quantidade  Dimensão      

  Horizontal  1-3  Pequena 

˂5mm 

     

  Vertical  4-10  Média 

˃5mm˂10mm  

     

  Diagonal  ˃10  Grande 

˃10mm 

     

Esmagamento            

Deformação            

  Arqueamento/ 

Abaulamento 

         

  Desaprumo          

  Outra          

Danos Não Estruturais 

Perda de 

argamassa  

 Destacamento 

de Placas 

 Arenização  Deficiências 

no reboco 

 Erosão    

            

Eflorescências  Crostas  Humidade/ 

Infiltrações 

 Vegetação      

 

Numeração do registo fotográfico:
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8. Avaliações finais  

 

Número total de Fissuras na capela-mor int.  

 

˂ 10  ˃ 10 ˂ 20  ˃20  

Estado geral do teto  Bom  Razoável  Mau  

Estado geral do material de recobrimento 

 

Bom  Razoável  Mau  

Problemas de humidade 

 

Inexistentes ou 

insignificativos 

 Moderados  Graves  

Deformações

 

 Inexistentes ou 

insignificativas

 

 

Notórias

  

Preocupantes

  

       

Estado geral de conservação 

 

Bom  Razoável   Mau  
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9. Fotografias - Danos  
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