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RESUMO  
Sendo o Património o registo do desenvolvimento cultural de uma sociedade, torna-se cada vez mais 
importante desenvolver atividades que permitam a sua salvaguarda e conservação. 
O objeto de estudo e analise da presente dissertação são as igrejas de arquitetura românica que integram 
a Rota do Românico em Portugal. Tendo-se como objetivo determinar semelhanças construtivas dos 
paramentos das diferentes igrejas que permitam a tipificação construtiva destas igrejas ou de grupos de 
igrejas, foram visitadas e recolhida informação técnica nas 44 igrejas e capelas que integram a Rota. 
Para auxiliar a recolha de informação foi criada uma ficha para registo de informação considerada 
importante sobre as estruturas e os paramentos de cada edifício visitado, a criação de uma ficha técnica 
que permita catalogar o tipo de aparelhamento da pedra de cada edifício. 
A elaboração da ficha permitiu a recolha da informação necessária para a determinação dos índices de 
irregularidades, que posteriormente permitiram determinar as semelhanças entre os Monumentos. 
A tipificação de processo construtivo e a realização posterior de ensaios poderá vir a permitir a obtenção 
de informação relevante sobre o comportamento mecânico de paredes, informação essa que poderá ser 
generalizada para outras construções com tipologias semelhantes. 
 
PALAVRAS-CHAVE: catalogação, rota do românico, materiais construtivos, processos construtivos, 
estruturas de alvenaria de pedra. 
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ABSTRACT  
Being Heritage the registry of cultural development of a society it is increasingly important to develop 
activities that allow their protection and conservation. 
The present dissertation study and analyse object are the churches of Romanesque architecture that 
integrate the Romanesque Route in Portugal. The objective was to determine constructive similarities 
of the vestments of the different churches that allow constructive classification of these churches or 
church groups, all 44 churches and chapels that make up the route were visited and collected technical 
information. 
To assist the collection of information on the structures and the vestments of each building visited, a 
form for registration information was created, resulting in a fact sheet that allows cataloguing the type 
of rigging stone of each building. 
The development of such form allowed the collection of information necessary for determining the rates 
of irregularities, which subsequently allowed determining the similarities between the monuments. 
The construction process of classification and the subsequent conduct of trials is likely to allow to obtain 
relevant information about the mechanical behaviour of walls, which information can be generalized to 
other buildings with similar types. 
Keywords: cataloguing, Romanesque route, building materials, construction processes, stone masonry 
structures. 
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1 
INTRODUÇÃO E OBJECTIVOS  

 
1.1. INTRODUÇÃO  
Portugal tem um vasto património, legado pelos seus fundadores, de grande valor cultural e histórico. 
Um destes legados são as construções em estilo Românico que se manifestam com grande expressão. 
As construções Românicas Portuguesas existentes, apresentam degradação pela ausência de utilização 
e passagem do tempo constata-se, no entanto, que estas construções foram sujeitas a algumas 
intervenções que nem sempre respeitaram os legados históricos nelas existentes. 
Com o objetivo de congregar o legado histórico, cultural e de promover a região, foi criado em 1998 a 
Rota do Românico (RR), inicialmente designada por Rota do Românico do Vale do Sousa (RRVS) com 
19 monumentos. A RR visa a promoção, interna e externa, da região com a valorização do património 
e a criação valor - Turismo cultural. A Rota foi em 2010 alargada para os atuais 58 monumentos. Uma 
parte destes monumentos foi sendo intervencionada ao longo dos tempos, tendo o Instituto da 
Construção (IC), colaborado com a RR com a execução de relatórios de inspeção e ou de apoio à 
intervenção.  
Destes relatórios foi possível concluir que, é nas paredes dos monumentos que mais se evidenciam os 
danos, porque é nestas que mais se refletem os movimentos da estrutura da construção.  
Considerou-se, assim, importante recolher informação sobre o tipo de alvenaria destas igrejas, de forma 
a saber se seria possível agrupa-las por tipos construtivos de alvenaria que, com o auxilio posterior da 
realização de ensaios, permitisse agrupar igrejas com tipologia construtiva semelhante e 
consequentemente características mecânicas semelhantes. Como apoio ao desenvolvimento deste 
trabalho utilizaram-se os índices de caraterização de alvenarias desenvolvidas na tese de Doutoramento 
da Engenheira Celeste Almeida: Paredes de Alvenaria do Porto. Tipificação e Caraterização 
Experimental. 
Para o desenvolvimento do trabalho foram visitados 44 monumentos da RR, para recolha de informação. 
Foi criada uma ficha de visita com o objetivo de sistematizar e facilitar a recolha da informação. 
Procedeu-se ainda à comparação dos resultados obtidos, para obtenção das semelhanças, construtivas 
pretendidas. 
 
1.2. OBJETIVOS  
A presente dissertação tem como objetivo averiguar a existência de semelhanças construtivas nos 
paramentos de alvenaria/cantaria de granito das 44 igrejas e capelas que integram a RR. Sendo a área 
geográfica relativamente próxima e a época construtiva balizada em cerca de 100 anos. 
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Considerou-se vantajoso, numa primeira fase, a averiguação da tipificação da geometria e dos processos 
construtivos das alvenarias/cantarias destas igrejas que permita posteriormente avançar para a 
caraterização mecânica dos mesmos tipos de alvenarias/cantarias. Assim, foram visitados as 44 igrejas 
e capelas sendo recolhida informação para analisar as suas semelhanças ou diferenças construtivas e 
catalogar o tipo de aparelhamento dos seus paramentos através de índices de caraterização de alvenarias. 
Após a determinação dos diferentes índices foram feitas comparações destes entre igrejas, de forma a 
encontrar alguma parametrização no processo construtivo que permita no futuro aferir semelhanças em 
termos de comportamento mecânico em construções com tipologias semelhantes, apoiadas em ensaios 
in-situ. 
 
De acordo com a finalidade principal, foram definidos como objetivos do trabalho, as seguintes tarefas:  

 Realização de visitas, para recolha de informação das igrejas, mosteiros, capelas e ermidas da 
Rota do Românico;  

 Desenvolvimento de uma ficha para recolha de informação em campo; 
 Determinação de Índices de irregularidades e do coeficiente de esbelteza de paramentos de 

pedra; 
 Com base nos índices de irregularidade dos paramentos, no coeficiente de esbelteza e no número 

de travadouros, tentar encontrar semelhanças ou diferenças construtivas nos paramentos dos 
monumentos analisados. 

 
1.3. ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO  
A presente dissertação encontra-se organizada em 6 capítulos e 2 anexos.  
No capítulo 1, faz-se uma introdução a Tese, definem-se os objetivos a atingir e define-se estruturação 
do trabalho.  
No capítulo 2, apresenta-se uma resenha de intervenções em património, focando o ICOMOS e as suas 
cartas e convenções internacionais, no contexto da reabilitação estrutural. 
No capítulo 3, faz-se uma breve apresentação do Românico, focando a sua história, arquitetura e a sua 
manifestação na Rota do Românico. Apresentam-se também estatísticas de patologias encontradas em 
Mosteiros e Igrejas e expõem-se os relatórios de inspeção do IC dos mesmos monumentos, 
evidenciando-se os danos nos paramentos.  
No capítulo 4, apresenta-se uma caraterização das alvenarias de pedra do estudo, explicando-se os 
índices e parâmetros utilizados no trabalho. 
No capítulo 5, descreve-se os casos de estudo, apresentando-se as fichas de recolha de informação das 
vistas aos monumentos e discussão dos resultados obtidos. 
No capítulo 6, apresenta-se as conclusões do trabalho. 
No primeiro anexo (Anexo A), apresentam-se as fichas individuais executadas para cada monumento 
visitado. 
No segundo anexo (Anexo B), apresentam-se os restantes gráficos comparativos de resultados. 
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2 
INTERVENÇÕES EM PATRIMONIO  

 
 
2.1. INTRODUÇÃO 
Neste capítulo desenvolve-se as intervenções em património, focando no ICOMOS e nas cartas e 
convenções internacionais sobre o Património Cultural dando mais enfoque às Cartas de Veneza (1964) 
e Cracóvia (2000). 
 
2.2. ICOMOS 
2.2.1. INTRODUÇÃO  
O ICOMOS é uma organização internacional não-governamental que trabalha para a conservação dos 
monumentos e sítios do mundo, ligado à UNESCO, com sede em Paris. O ICOMOS, dedica-se à 
promoção da aplicação da teoria, metodologia e técnicas científicas na conservação do património 
arquitetónico e arqueológico, cuja finalidade é promover a conservação, proteção, uso e valorização de 
monumentos, centros urbanos e sítios. Os seus princípios baseiam-se na Carta Internacional para a 
Conservação e Restauro de Monumentos e Sítios, de Veneza de 1964  Carta de Veneza. [1] 
 
2.2.2. ICOMOS EM PORTUGAL 
Os estatutos da ICOMOS Portugal, foram formalmente aprovados em outubro de 1980 pela Comissão 
Executiva Internacional, decorridos cerca de 15 anos após os primeiros contactos da ICOMOS 
Internacional. A escritura pública da sua constituição ocorreu em dezembro de 1982 e a primeira 
Assembleia Geral em março de 1983. [1] 
Tem como objetivos, juntar especialistas em património e ser um local de discussão e troca de 
experiências; recolher, aprofundar e difundir informação sobre princípios, técnicas e políticas de 
conservação e restauro do património cultural; encorajar a adoção e implementação de convenções e 
recomendações internacionais respeitantes à proteção, conservação e valorização de monumentos, 
conjuntos e sítios. [1] 
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2.2.3. DESENVOLVIMENTO DO ICOMOS 
Do conceito de Património Mundial à criação do ICOMOS 
A Liga das Nações ou Sociedade das Nações era o nome da organização internacional criada a partir do 
Tratado de Versalhes, que pôs termo à 1ª Guerra Mundial, em janeiro de 1919, sediada em Genebra, e 
autodissolvida em 1946, que tinha como objetivo reunir todas as nações da Terra, através da mediação 
e arbitragem entre as mesmas, manter a paz e a ordem no mundo inteiro, evitando assim conflitos 
desastrosos como o da guerra que recentemente devastara a Europa  1916-1918. [2] 

Proteção e a Conservação dos Monumentos de Arte e de História e na qual participaram representantes 
de 24 países. Com base nas conclusões gerais desta Conferência Internacional, nasceu o primeiro 
normativo internacional dedicado ao património cultural, que aborda o restauro dos monumentos, a 
Carta de Atenas sobre o restauro de monumentos de 1931. Desta conferência também resultou a criação, 
em 1933, da Comissão Internacional dos Monumentos Históricos que, apesar de ter deixado de existir 
durante a 2ª Guerra Mundial (1939-1945), pode ser considerada como percursora do ICOMOS. [2] 
 Estas intervenções representam um marco na evolução de ideias, porque refletem um crescimento da 
consciencialização entre os especialistas de todo o mundo, e introduzem pela primeira vez na história o 
conceito de património internacional. Este conceito foi reforçado depois da 2ª Guerra Mundial com a 
criação da Organização das Nações Unidas, com sede em Nova Iorque, em outubro de 1945, e a 
fundação da UNESCO em novembro de 1945. [2] 
Em 1957, teve lugar em Paris o 1º Congresso de Arquitetos e Especialistas de Edifícios Históricos, que 
recomendava em nome da UNESCO, que os países que ainda não tivessem uma organização central 
para a proteção dos edifícios históricos, providenciassem a criação dessa autoridade e que os estados 
membros da UNESCO se juntassem no ICROM  

 [2] 
Em 1964, realizou-se em Veneza o 2º Congresso de Arquitetos e Especialistas de Edifícios Históricos, 
que adotou 13 Resoluções, sendo a primeira, a Carta Internacional do Restauro, conhecida por Carta de 
Veneza, e a segunda, apadrinhada pela UNESCO, prevendo a criação do Conselho Internacional dos 
Monumentos e Sítios (ICOMOS). [2] 
A Carta de Veneza nasceu da necessidade da criação de diretivas para intervenção em património em 
particular para as ações de restauro. 
 
2.2.4. CARTAS E CONVENÇÕES INTERNACIONAIS NO CONTEXTO DA REABILITAÇÃO ESTRUTURAL 
Apesar da reabilitação estrutural só ter sido abordada de forma explícita pela primeira vez na Carta de 
Cracóvia, muitos dos conceitos e práticas para a conservação e restauro, aparentemente escritos no 
contexto da arquitetura e das artes decorativas, são aplicáveis aos elementos que executam as estruturas 
portantes dos edifícios. Apesar dos termos conservação e restauro serem usualmente aplicados em 
intervenções arquitetónicas ou estilísticas, estes termos podem também ser aplicados em intervenções 
de índole estrutural, já que muitas vezes a arquitetura e a estrutura se fundem. [2] 
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Nas Recomendações para a Análise, Conservação e Restauro Estrutural do Património Arquitetónico 
(ISCARSAH, 2003) encontram-se as seguintes definições: 
Conservação  operações que mantêm a construção tal como ela é hoje, ainda que intervenções limitadas 
sejam aceites para melhorar os níveis de segurança; 
Reabilitação  Processo para adaptar uma construção a um novo uso ou função, sem alterar as partes da 
construção que são significativas para o seu valor histórico; 
Restauro  Processo de recuperar a forma de uma construção de acordo com a imagem de determinado 
período de tempo com recurso à remoção de trabalhos adicionais ou substituição de trabalhos posteriores 
em falta. [2] 
 
2.2.5. CARTA DE VENEZA, DE 1964, SOBRE A CONSERVAÇÃO E RESTAURO DE MONUMENTOS E SÍTIOS  

ICOMOS  
A carta de Veneza, elaborada em 1964, é o texto aprovado pelo II Congresso dos Arquitetos e Técnicos 
de Monumentos Históricos, reunidos em Veneza, de 25 a 31 de maio de 1964, que na sua introdução 
refere que: Os monumentos históricos de um povo constituem um testemunho vivo das suas tradições 
seculares e são portadores de uma mensagem espiritual do passado. A Humanidade tomou consciência 
da singularidade dos valores humanos e passou a considerar os monumentos como um património 
comum, reconhecendo a responsabilidade coletiva pela sua salvaguarda para as gerações futuras e 
pretendendo simultaneamente transmiti-los com toda a riqueza da sua autenticidade. [2] 
Por essa razão, é essencial que os princípios orientadores da conservação e do restauro dos monumentos 
sejam elaborados coletivamente e acordados a nível internacional, ficando cada nação com a 
responsabilidade pela aplicação destes princípios, no quadro específico do seu contexto cultural e das 
suas tradições. A Carta de Atenas, de 1931, que expressou pela primeira vez estes princípios 
fundamentais, contribuiu para o desenvolvimento de um amplo movimento internacional, 
nomeadamente, na elaboração de vários documentos nacionais, na atividade do Conselho Internacional 
dos Museus (ICOM) e da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura 
(UNESCO) e na criação, do Centro Internacional de Estudo para a Conservação e Restauro dos Bens 
Culturais.  A sensibilidade e a perceção crítica sobre estas matérias determinam que sejam reexaminados 
os princípios da Carta de Atenas de 1931, para os aprofundar e proceder ao alargamento do seu âmbito 
através da elaboração de um novo documento, consubstanciado no texto aprovado, subdividido em 5 
grupos: definições, conservação, restauro, sítios Monumentais, escavações e documentação e 
publicação. [2] 
 
Realça-se nas Definições: 
Art.º 1º - Noção de monumento histórico, englobando neste conceito: as obras modestas que com o 
tempo adquiriram um significado cultural 
Art.º 2º - A conservação e restauro dos monumentos exige a colaboração de todas as ciências e de todas 
as técnicas que possam contribuir para o estudo e para a salvaguarda do património monumental. 
Art.º 3º - A conservação e o restauro dos monumentos visam salvaguardar, quer a obra de arte quer o 
testemunho histórico. 
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Realça-se na Conservação: 
Art.º 4º - A conservação dos monumentos impõe, em primeiro lugar, uma manutenção permanente. 
Art.º 7º - O conteúdo deste artigo estabelece ainda uma forte relação entre o monumento, a sua história 
e o local onde este está inserido, admitindo-se, no entanto, ser possível a deslocação de um monumento, 
no todo ou em parte, do seu local de origem por motivos de interesse nacional ou internacional. 
Realça-se no Restauro: 
Que qualquer ação sobre os monumentos é multidisciplinar e abre portas à introdução de novas 
tecnologias. 
Art.º 10º -  refere que: as técnicas tradicionais se revelarem inadequadas, a consolidação de um 
monumento pode ser assegurada através do recurso a outras técnicas modernas de conservação e de 
construção, desde que a sua eficácia tenha sido comprovada por dados científicos e garantida 
experiência.   
 Realça-se na Documentação e Publicação: 
Art.º 16º - Todos os trabalhos de conservação, restauro e as escavações deverão ser sempres 
acompanhados pela compilação de documentos precisa, sobre a forma de relatórios analíticos ou 
críticos, ilustrados com desenhos e fotografias. [2] 
 
2.2.6. CARTA DE CRACÓVIA, DE 2000, SOBRE OS PRINCÍPIOS PARA A CONSERVAÇÃO E O RESTAURO DO 

PATRIMÓNIO 
A Carta de Cracóvia é o texto elaborado pelos participantes na Conferência Internacional sobre 
Conservação [2], realizada em Cracóvia em 26 de outubro de 2000, que submeteram aos responsáveis 
pelo património. No seu preâmbulo expressa a consciencialização de que as identidades de cada país se 
tornam cada vez mais distintas e singulares. Cada comunidade, de acordo com a seu passado e a sua 
memória coletiva é responsável, pela identificação e gestão do seu património. Os monumentos, 
considerados como elementos individuais desse património, possuem valores que se alteram com o 
tempo. Essa alteração de valores que é possível identificar em cada monumento é uma das características 
do património ao longo da História. É pelo processo de mudança de valores que cada comunidade 
desenvolve uma consciência e um conhecimento da necessidade de preservar os bens culturais 
construídos, porque estes são portadores dos seus próprios valores patrimoniais comuns. [2] 
Assim, atendendo aos valores da Carta de Veneza e trabalhando para os mesmos objetivos, propõem os 
seguintes princípios para a conservação e restauro do património construído: 
Dos Objetivos e Métodos, referimos o teor dos 4 pontos: 
1 - Conservação pode ser realizada mediante diferentes tipos de intervenções, tais como o controlo do 
meio ambiental, a manutenção, a reparação, o restauro, a renovação e a reabilitação.  
2 - A manutenção e a reparação constituem uma parte fundamental do processo de conservação do 
património e que estas ações exigem análises prévias, ensaios, inspeções, monitorizações, 
acompanhamento dos trabalhos e do seu comportamento após uma intervenção. Refere ainda a 
importância da previsão, identificação e registo dos riscos de degradação do património, de forma a 
permitir a adoção de medidas de manutenção preventiva. 
3 - A conservação do património construído deverá ser executada de acordo com um projeto de restauro 
multidisciplinar que deverá ser elaborado após o conhecimento do edifício e do sítio onde este se integra. 
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Neste projeto incluiu-se o estudo dos materiais tradicionais ou novos, o estudo estrutural, análises 
gráficas e dimensionais e a identificação dos significados histórico, artístico e sociocultural. 
4 - As reconstruções de partes significativas de um edifício devem ser fundamentadas em documentação 

 [2] 
 
Nos Diferentes Tipos de Património Construído, salientamos o ponto 10: 
As técnicas de conservação que devem estar intimamente ligadas à investigação pluridisciplinar sobre 
materiais e tecnologias usadas na construção, reparação e no restauro do património edificado. A 
intervenção escolhida deve respeitar a função original e assegurar a compatibilidade com os materiais 
as estruturas e os valores arquitetónicos existentes. Quaisquer novos materiais ou tecnologias devem ser 
rigorosamente testados, comparados e experimentados antes da respetiva aplicação, assegurando a 
compatibilidade com os materiais, as estruturas e os valores arquitetónicos existentes.  Embora a 
aplicação in-situ de novas tecnologias possa justificar-se para uma boa conservação dos materiais 
originais, aconselha-se a que seja controlado o seu comportamento ao longo do tempo e a possibilidade 
da sua eventual reversibilidade. A Carta reforça ainda a ideia de que se deve estimular o conhecimento 
dos materiais e técnicas tradicionais de construção, bem como a sua apropriada manutenção, 
considerando-as como componentes importantes do património cultural. [2] 
Nas medidas legais, realçamos o ponto 14: 
A adoção de medidas legais e administrativas que assegurem que os trabalhos de conservação sejam 
realizados por especialistas de conservação ou sob a sua supervisão, melhoram a proteção e a 
conservação do património construído. [2] 
No anexo e definições, referimos os conceitos de: 
- Conservação: é o conjunto das atitudes de uma comunidade que contribuem para perpetuar o 
património e os seus monumentos. A conservação do património construído é realizada, quer no respeito 
pelo significado da sua identidade, quer no reconhecimento dos valores que lhe são associados. 
- Restauro: é uma intervenção dirigida sobre u bem patrimonial, cujo objetivo é a conservação da sua 
autenticidade e a sua posterior apropriação pela comunidade. 
- Projeto de Restauro: o projeto, resultante das opções de conservação, é o processo específico através 
do qual a conservação do património construído e da paisagem são realizados com sucesso. [2] 
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3 
O ROMÂNICO 

 
3.1. INTRODUÇÃO 
Neste capítulo desenvolve-se o Românico, a arquitetura Românica e a Rota do Românico em Portugal 
e expõem-se algumas intervenções estruturais efetuado pelo Núcleo de Reabilitação do Instituto da 
Construção. 
De acordo com Carlos Alberto Ferreira de Almeida em [3], o estilo artístico a que chamamos Românico, 
é a arte pós-Romana, depois fim do Império Romano do Ocidente, que foi o primeiro estilo a ter 
dimensão europeia depois da antiguidade clássica. A designação de Românico foi dada por Charles 
Gerville em 1817.  
 
3.2. HISTORIA 
3.2.1. NA EUROPA  
Por toda a Europa foram construídos templos e mosteiros por uma cristandade agradecida pela passagem 
do milénio e no combate aos infiéis, ao corso normando e aos húngaros. É um período de forte expansão 
demográfica, de uma época de Cruzadas, de peregrinações, de grande mobilidade de pessoas, 
acompanhadas de crescimento económico e grandes alterações sociais e culturais (fig. 3.1). [4] 

 
Fig. 3.1  Abadia de Citeaux, Saint-Nicolas-lès-Cîteaux, França [5] 
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Na Península Ibérica, depois do período visigótico, é a presença muçulmana que durante cinco séculos 
se mantém dominante, fechada aos restantes domínios para além dos Pirenéus. O esforço político e 
militar cristão contra os Muçulmanos para a evangelização de todo o território começou a partir do 
século VIII, com a revolta de Plagio. Na guerra santa contra os infiéis, para libertar o território, recuperar 
a fé cristã, e para consolidar a reconquista para defesa dos novos territórios era fundamental o 
povoamento, fazendo migrar populações de zonas outrora ocupadas pelos muçulmanos a qual se juntava 
com a população vinda do Norte. O movimento religioso de inspiração gregoriana amplia-se com a 
colaboração dos delegados do Papado, que implantando a nova liturgia, necessitavam que as igrejas 
fossem espaços mais amplos e mais livres de vedações de pedra, (fig. 3.2). [4] [6] 

 
Fig. 3.2 - Mosteiro de Santo Isidro de Duenas, Palencia, Espanha [7] 

 
3.2.2. EM PORTUGAL  
O estilo românico surge no processo de reconquista e desenvolve-se na organização do território, que 
hoje é Portugal, entre a segunda parte do século XI e meados da primeira parte do século XIII, 
coincidindo com a época em que Portugal nasce como estado independente e com o reinado de D. 
Afonso Henriques. [3] [4] 
A reconquista de Portugal deve muito à ajuda dos Cruzados, ordens militares, pensadas inicialmente 
para defender a Terra Santa. [4] 
As cidades, todas elas episcopais, e os aglomerados com alguma importância na região, têm raízes na 
antiguidade, excetuando Guimarães que se desenvolveu posteriormente, resultado da sua posição 
estratégica, por estar sobre um cruzamento viário e um polo político senhorial. [3] 
O povoamento organizou-se em torno de regiões como Arcos de Valdevez, Póvoa do Lanhoso, Ponte 
de Lima, Viana do Castelo, Braga, Maia, Marco de Canaveses, Porto e Coimbra na sequência da 
reconquista encetada por D. Afonso II de Castela, continuada por D. Afonso Henriques, filho do Duque 
Henrique de Borgonha, que era sobrinho-neto de S. Hugo da ordem de Cluny. [3] 
Com o casamento D. Henrique de Borgonha com D. Teresa e a concessão do Condado Portucalense 
com o compromisso de obediência feudal a D. Afonso VI de Castela, gerou-se uma forte influência da 
nobreza francesa e dos Beneditinos de Cluny empenhados na implantação do rito litúrgico romano em 
toda a Cristandade. [3] [4] 
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As mudanças no movimento monástico e seus costumes foi repercutido em Portugal: 
-  Pelo monaquismo Beneditino de Cluny; 
- Pelos Cónegos Regrantes de Santo Agostinho de Santa Cruz de Coimbra, muito ligados a Avinhão; 
- Pelo movimento Cisterciense com raiz em Claraval  Borgonha; 
- Pelos Templários, ordem fundada depois da primeira cruzada para defender os lugares santos, que se 
afirmaram na defesa do Tejo contra os Almóadas; 
- Pelos Hospitalários que recebem o mosteiro de Leça do Balio para sua sede; 
- Pela Ordem de Calatrava, depois dita de Avis e a Ordem de Santiago que são de âmbito peninsular e 
em período mais tardio. [3] 
As comunidades rurais organizam-se em redor de uma igreja, nas zonas mais férteis, com maior 
abundância de água e boas condições de defesa, com o seu espaço dedicado ao cemitério, sendo a igreja 
o polo sacralizador de todo o espaço da freguesia. Simbolicamente é uma cidadela contra o mal porque 
guarda os santos com as suas relíquias invencíveis, triunfantes e gloriosas. Aí se concentram as 
cerimónias que asseguram a proteção de Deus e dos Santos. O território entre os rios Lima e Minho 
apresentava uma densidade muito semelhante à rede paroquial, século XII o termo do Porto, estava 
dividido em 7 Julgados e 173 paróquias. Apenas nas cidades como Porto, Braga, Coimbra, Tomar, Évora 
e Lisboa é que as construções se revestiram de maior monumentalidade, que se denominavam Sés, 
possuindo grande riqueza e variedade técnica e formal, bastante parecidas com as catedrais europeias.  
O Românico é uma arquitetura religiosa e está estreitamente relacionado com a organização eclesiástica 
do seu tempo, com as dioceses e paróquias e com os mosteiros das várias ordens monásticas que foram 
fundados ou reconstruídos nos séculos XII e XIII, pelos seus principais encomendadores. [3] 
 
3.3. A ARQUITETURA ROMÂNICA 
O Românico Português tem características rurais e está ligado à construção de igrejas de reduzidas 
dimensões, que dependendo da região, se revestiam de maior ou menor qualidade técnica e exuberância 
formal e decorativa. Concentra-se no Noroeste e Centro de Portugal adensando-se nas margens dos 
grandes rios, não apresenta uma grande variedade de soluções quer quanto à planimetria quer quanto ao 
jogo de volumes, contudo incorpora uma diversa e rica gama de soluções que permite a classificação 
regional e cronológica do românico português. [3] 
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As igrejas românicas portuguesas, são caracterizadas: 
- Pela robustez, dada pelas paredes grossas, pelos contrafortes salientes e pelo uso da pedra aparelhada 
(fig. 3.3 e 3.4);  
 

 
Fig. 3.3 - Igreja S. Pedro de Rates, Póvoa de Varzim  fachada principal [8] 

 
 

 
Fig. 3.4 - Igreja S. Pedro de Rates, Póvoa de Varzim  fachada lateral esquerda [8] 
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- Pela sobriedade e austeridade a nível formal e decorativo, fig. 3.5;  

 
Fig. 3.5 - Igreja de S. Martinho de Cedofeita, Porto [9] 

 
 
- Pelo uso de uma única nave com cabeceira em abside redonda ou quadrangular, fig. 3.6; 

 
Fig. 3.6 - Igreja de S. Martinho de Mouros, Resende [10] 
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- Pela cobertura com um telhado de duas águas, fig. 3.7; 

 
Fig. 3.7 - Igreja de Santa Maria de Barrô, Resende  cobertura nave e capela-mor 

 
 
- Pela utilização de arco de volta perfeita, fig. 3.8; 

 
Fig. 3.8  Mosteiro de Paço de Sousa, Penafiel  entrada principal 
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- Pelos relevos didáticos e decorativos, usados tanto no interior como no exterior, fig. 3.9; 

 
Fig. 3.9 - Igreja S. Salvador, Carrazeda de Ansiães [11] 

 
 
- Pela aplicação de cachorrada nas cornijas, fig. 3.10;  

 
Fig. 3.10 - Igreja (do Mosteiro Beneditino) de S. Fins de Friestas, Valença [12] 
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- Pelos portais, sempre encimados por arcada, o espaço superior semicircular recebe uma placa que o 
tapa (tímpano), fig. 3.11;  

 
Fig. 3.11 - Igreja S. Pedro de Rubiães, Paredes de Coura [13] 

 
- As aberturas de iluminação  frestas com arcadas e rosáceas, fig. 3.12. 

 
Fig. 3.12 - Ermida de Paiva  Castro Daire [14] 

Os materiais usados na arquitetura desta época foram os existentes em cada região, sendo a pedra o 
material mais importante e de utilização mais sistemática, tanto para as paredes como para a sua 
decoração, sendo que a pedra utilizada no Noroeste de Portugal e bacias do Douro foi o granito, na 
região de Coimbra, Leiria e Alcobaça foi o calcário brando e em Lisboa foi o calcário lioz. A taipa, 
feita com barro rico em cal e pequenas pedras, moldada por cofragem, vulgarizou-se a partir do séc. 
XII no Alentejo e Algarve. A madeira era utilizada com múltiplos fins, tais como em andaimes, 
cimbres de arcadas e de abóbadas, escadas, soalhos, tetos e coberturas, nomeadamente nos alpendres 
laterais das igrejas. [3] 
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3.3.1. COMO SE CONSTRUÍAM AS IGREJAS E MOSTEIROS  
Uma igreja começava a construir-se pela cabeceira, a parte restante do corpo da nave ou naves 

iniciava-se com o lançamento da totalidade dos alicerces dos muros exteriores. A uma fase de 
aparelhamento da pedra seguia-se outra de assentamento consecutivamente, sendo o trabalho do canteiro 
mais demorado que o do assentamento. Eram construídas com fiadas de pedra bem quadriculadas e com 
as mesmas dimensões, dispostas em linhas horizontais e uniforme. Esta técnica obriga à existência de 
pedreiros montantes capazes de cortar a pedra na pedreira de acordo com regras pré-determinadas. Eram 
os canteiros mais experientes e dotados que se encarregavam de fazer as molduras decorativas, os frisos, 
as aduelas das arcadas e as partes componentes dos portais e das frestas. Utilizavam para isso pedra de 
melhor qualidade, por vezes já aparelhada e até siglada. A técnica de construir utiliza um conjunto de 
elementos de edificação, vedação, elevação e estática: muros, pilares e colunas, arcadas, abóbadas e 
nervuras, tetos, contrafortes e as maneiras de fazer portais e aberturas de iluminação são os elementos 
fundamentais para lançar a volumetria, a estática e o modo das igrejas românicas. Os muros são espessos 
e de duas faces (fig. 3.13), sendo contínuos e com poucas e ou estreitas aberturas (fig. 3.14). São 
elementos construtivos fundamentais não só na elevação e vedação dos espaços como também na função 
de suporte das arcadas, abóbadas ou tetos. [3] 
 

 
Fig. 3.13 - Igreja de São Martinho de Mouros (muros espessos e de duas folhas) [15] 
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Fig. 3.14  Mosteiro de S. Pedro de Ferreira, imagem lateral (pequenas aberturas na fachada)  

 
Uma inovação característica do românico é o emprego de meias colunas, adossadas ou embebidas na 
construção, formando ou ornamentando contrafortes, modelando os lados dos pilares, dando-lhes formas 
lobuladas. É utilizado o Arco para formar vãos, para equilibrar muros e pilares, para apoiar tetos e fazer 
abóbadas. A arcada simples ou com ressaltos é um sistema de remate de vão extremamente seguro desde 
que bem contrafortada; sendo o arco de meio ponto o mais tipicamente românico, fig. 3.15. [3] 

 
Fig. 3.15  Mosteiro do Salvador de Paços de Sousa, entrada (meias colunas, arco) 
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Os contrafortes aparecem ao longo das paredes exteriores, acompanhando sistematicamente as arcadas 
transversais e os pontos fulcrais, onde se exerce o peso das elevações, adotando a forma de colunas 
adossadas na parte exterior das cabeceiras semicirculares abóbadas, fig. 3.16 [3] 

 
Fig. 3.16  Igreja de Algosinho  Mogadouro [16] 

 
3.4. ROTA DO ROMÂNICO EM PORTUGAL 
Nas terras dos vales dos rios Sousa, Douro e Tâmega, no coração do Norte de Portugal, existe um grande 
património arquitetónica de origem românica, demonstrando o papel importante que estas zonas 
antigamente desempenharam na historia de Portugal. Este património encontra-se inserido na RR fig. 
3.17 e fig. 3.18, criada em 1998 com 19 monumentos, sendo depois alargada em 2010 para 58 
monumentos, congregando assim um legado histórico e cultural de grande importância, que pretende 
assumir um papel importante no âmbito do turismo cultural e paisagístico, tornando-se assim num 
destino de referência do românico, estilou que se desenvolveu entre os séculos XI e XIV. 
 

 
Fig. 3.17  Implantação da Rota do Românico em Portugal [33] 
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Fig. 3.18  Zona ação da RR [33] 

 
Fazem parte da RR em Portugal: 31 igrejas, dez mosteiros, 3 capelas ou ermidas, 7 pontes, 3 torres, 1 
castelo e 3 monumentos funerários (memorial ou marmorial). Em seguida apresentam-se imagens 
exemplificativos dos diferentes tipos de monumentos pertencentes a Rota do Românico: Igreja (fig. 
3.19), Mosteiro (fig. 3.20), Capela (fig. 3.21), Ermida (fig. 3.22), Ponte (fig. 3.23), Torre (fig. 3.24), 
Memorial (fig. 3.25) e Marmorial (fig. 3.26). 

 
Fig. 3.19  Igreja de Santa Maria Maior de Tarouquela 
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Fig. 3.20  Mosteiro de São Pedro de Ferreira 

 

 
Fig. 3.21  Capela da Senhora da Piedade de Quintã 

 

 
Fig. 3.22  Ermida da Nossa Senhora do Vale 
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Fig. 3.23  Ponte de Fundo de Rua [34] 

 
 
 

 
Fig. 3.24  Torre de Vilar [35] 
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Fig. 3.25  Memorial da Ermida [36] 

 
 
 

 
Fig. 3.26  Marmorial de Sobrado [37] 
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Na fig. 3.27, apresenta-se a disposição territorial de todos os monumentos pertencentes a RR. 

 
Fig. 3.27 - Mapa de todos os Monumentos pertencentes a RR 
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A RR encontra-se dividida em três vales, divisão esta que está ligada com os vales dos rios adjacentes 
aos monumentos: Vale do Sousa, Vale do Douro e Vale do Tâmega. Nas figuras seguintes, apresentam-
se os mapas dos Vales pertencentes a RR. 
 

 Fig. 3.28 - Mapa de Monumentos pertencentes ao Vale do Sousa  
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 Fig. 3.29 - Mapa de Monumentos pertencentes ao Vale do Tâmega  

 Fig. 3.30 - Mapa de Monumentos pertencentes ao Vale do Douro 
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3.4.1. OBJETIVOS DA RR 
Os principais objetivos da RR são: o de promover o ordenamento do território através da valoração 
do património, criar um novo setor produtivo capaz de gerar riqueza, contribuir para a mudança da 
imagem interna e externa da região, qualificar os recursos humanos da região e de contribuir para a 
criação de uma empregabilidade qualificada  [38], mas será muito mais do que isto, pois em alguns 
destes locais, principalmente na Arquitetura Religiosa (Mosteiros, Igrejas, Capelas ou Ermidas) estes 
são mais que apenas Monumentos históricos, tornando-se polos de encontro das comunidades, 
celebração de missas, catequeses e celebrações de festas religiosas.  
 
3.4.2. SEMELHANÇAS CONSTRUTIVAS E DECORATIVAS ENTRE IGREJAS PERTENCENTES A RR   
Dos monumentos pertencentes a RR, apenas foram visitados Capelas, Ermidas, Igrejas e as Igrejas dos 
Mosteiros. De [39], de [40] e de [41] recolhemos informação relativa a algumas semelhanças 
construtivas e decorativas para os monumentos que integram a RRVS. 
- Portal inserido em estrutura pétrea, em gablete, saliente relativamente à fachada: Igreja do Salvador de 
Unhão, Igreja de São Vicente de Sousa, Igreja de Santa Maria de Airães e Mosteiro de São Pedro de 
Ferreira; 
- Portal com quatro arquivoltas com arco de volta perfeita, assentes sobre três colunas com bases 
bulbiformes, com plintos decorados com entrelaçados, com dois fustes cilíndricos localizados nos 
extremos, e fustes prismáticos no centro dos anteriores: Igreja de São Vicente de Sousa, Igreja do 
Salvador de Unhão e Mosteiro do Salvador de Paço de Sousa; 
- Fachadas laterais da nave culminam a sua parte superior em arquinhos assentes em cachorros lisos: 
Igreja de São Vicente de Sousa e Igreja de Santa Maria de Airães; 
- Arcaturas sobre imposta: Igreja de São Gens de Boelhe e Igreja de São Vicente de Sousa; 
- Frisos fitomórficos:  Igreja de São Gens de Boelhe e Mosteiro do Salvador de Paço de Sousa; 
- Arcos de apoio da cornija assentes em cachorros lisos: Mosteiro de São Pedro de Ferreira, Igreja de 
São Vicente de Sousa, Mosteiro do Salvador de Paço de Sousa, Mosteiro de Santa Maria de Pombeiro 
e Igreja de Santa Maria de Airães; 
- Decoração quinhentista, como a pintura mural: Mosteiro de Santa Maria de Pombeiro e Igreja de São 
Mamede de Vila Verde; 
- Igreja com 3 naves de 3 tramos, com a cabeceira dividida em 3 registos, a capela-mor e os 2 absidíolos 
laterais de planta semicircular e abobadados em pedra: Mosteiro de Santa Maria de Pombeiro e Igreja 
de São Mamede de Vila Verde; 
- Os capitéis recebem escultura de excelente qualidade, de inspiração vegetalista: Igreja do Salvador de 
Unhão, Mosteiro de Santa Maria de Pombeiro e Mosteiro de São Pedro de Ferreira; 
- Rosácea na fachada principal de grande diâmetro: Mosteiro do Salvador de Paço de Sousa e Mosteiro 
de Santa Maria de Pombeiro; 
- Coberturas dos absidíolos apoiam-se em cornijas sobre arcos: Mosteiro de São Pedro de Ferreira, Igreja 
de São Vicente de Sousa e Mosteiro de Santa Maria de Pombeiro; 
- Capitéis vegetalistas, todos com desenhos e forma de esculpir com poucas variantes, e as bases 
bulbiformes: Igreja do Salvador de Aveleda, Igreja do Salvador de Unhão, Igreja de São Vicente de 
Sousa, Igreja de Santa Maria de Airães e Igreja de São Gens de Boelhe; 
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- Cabeceira, interior com arcadas cegas a ritmar as paredes laterais e fundeira de planta semicircular: 
Mosteiro de São Pedro de Ferreira e Mosteiro de São Pedro de Cête; 
- Claustro circunscrito na forma de um quadrado em que a parede da nave define o seu limite, não 
contendo nenhuma aba habitável: Mosteiro de São Pedro de Ferreira e Mosteiro de São Pedro de Cête. 
 
Como podemos observar, existem muitos tipos de igrejas. Na fig. 3.31 apresenta-se os alçados de 15 
monumentos da RR do Vale do Sousa onde se pode observar a variedade construtiva e respetiva escala 
comparativa. 

 
Fig. 3.31  Alçados comparativos, em altura, de 15 Monumentos da RR [41] 
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3.4.3. BREVE DESCRIÇÃO DOS MONUMENTOS VISITADOS PERTENCENTES A RR   
Em seguida, apresenta-se uma breve descrição de todos os monumentos visitados, tab. 3.1. 

Tab. 3.1  Descrição dos Monumentos visitados da RR 
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Tab. 3.1 (cont)  descrição dos Monumentos visitados da RR 
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Tab. 3.1 (cont)  descrição dos Monumentos visitados da RR 
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Tab. 3.1 (cont)  descrição dos Monumentos visitados da RR 
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Tab. 3.1 (cont)  descrição dos Monumentos visitados da RR 
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Tab. 3.1 (cont)  descrição dos Monumentos visitados da RR 
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Tab. 3.1 (cont)  descrição dos Monumentos visitados da RR 
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Tab. 3.1 (cont)  descrição dos Monumentos visitados da RR 
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Tab. 3.1 (cont)  descrição dos Monumentos visitados da RR 
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3.5. ABORDAGEM DE PROBLEMAS ESTRUTURAIS  
3.5.1. PROBLEMAS ESTRUTURAIS, ESTATÍSTICAS  
Apresentam-se, em seguida, gráficos estatísticos de patologias estruturais encontradas. Estes dados 
foram fornecidos pelo IC das inspeções efetuadas a igrejas e mosteiros, pertencentes à RR e a outros, 
entre 2000 e o início de 2016 (março de 2016), por parte da DGEMN, do IC e de outros (entidades agora 
extintas, por exemplo o IGESPAR). 
Em igrejas, uma percentagem importante de problemas como a degradação 10%, os assentamentos 
7,5%, a descompressão 6.9% e a perda de argamassa nas juntas 6%, são problemas a ter em conta, como 
se pode constatar na fig. 3.32: 

 

Fig. 3.32 - Estatísticas de patologias estruturais em Igrejas, IC 
 
Nos Mosteiros, problemas importantes como a degradação (10,5%), a deformação excessiva (7,4%), a 
perda de argamassa nas juntas e o arqueamento (6%), são problemas a ter em conta como se pode 
constatar na fig. 3.33: 
 
 

 
Fig. 3.33 - Estatísticas de patologias estruturais em Mosteiros, IC/NR 
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Como podemos verificar na fig. 3.32 e na fig. 3.33, a maior percentagem de problemas encontrados, 
tanto em Igrejas (que também engloba capelas e ermidas) como em Mosteiros são a fendilhação e a 
abertura de juntas. Estes problemas podem ter várias origens, muitas delas não identificáveis sem um 
estudo profundo do fenómeno e do caso em estudo. 
 
3.5.2. DANOS ESTRUTURAIS EM MONUMENTOS DA RR, INSPECIONADOS PELO IC   
Das inspeções efetuadas pelo IC a monumentos da RR, apresentam-se alguns dos danos estruturais 
encontrados, com principal enfoque nos danos observados em paredes. 
3.5.2.1. Igreja de Santa Maria de Gondar 
A inspeção executada a este monumento aconteceu em 2007. Dessa inspeção foi feito registo de danos, 
que de seguida se apresenta parte deles: 
Foi detetado um empenamento generalizado da estrutura das paredes das fachadas laterais. este empeno 
é caraterizado por uma curvatura convexa da empena Norte, fig. 3.34 e por uma curvatura côncava na 
primeira metade da empena Sul, fig. 3.35, a ombreira direita da porta da fachada principal apresenta 
também algum empeno que é concordante com os empenos visíveis nas fachadas laterais, fig. 3.36. [17] 

 
Fig. 3.34  Empena Norte, Gondar [17] 

 

Fig. 3.35  Empena Sul, Gondar [17] Fig. 3.36  Fachada principal, Gondar [17] 
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É de notar que as paredes exteriores, com espessura de cerca de um metro, são de duas folhas ligadas 
por travadouros. Na empena sul verifica-se que a folha exterior da parede está a destacar-se da folha 
interior ficando os travadouros ligados a folha interior, fig. 3.37 e 3.38. Pelo interior da igreja não se 
detetaram empenos visíveis das paredes (folha interior de alvenaria). [17] 

Fig. 3.37  Travadouros ligados a folha interior da 
empena Sul, Gondar [17] 

Fig. 3.38  Pormenor do travadouro a destacar-se 
do paramento exterior [17] 

 
 
Verificou-se também alguma fissuração ou abertura de juntas em elementos de granito, quer ao nível da 
fachada principal, quer nas empenas laterais. É de notar ainda que destas fissuras, bem como 
descolamento dos travadouros da folha exterior da alvenaria da empena Sul encontram-se refechados 
com argamassa de cimento, demonstrando que estes problemas eram antigos, fig. 3.39 e 3.40. [17] 

  
Fig. 3.39  Fissuração na fachada principal [17] Fig. 3.40  Abertura de juntas na fachada principal [17] 
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3.5.2.2. Mosteiro do Salvador de Freixo de Baixo 
A inspeção executada a este monumento aconteceu em 2012. Dessa inspeção foi feito registo de danos, 
que de seguida se apresenta parte deles: 
Nesta inspeção apenas foi observado o exterior. Foi detetada abertura de juntas ou fissuração nas 
fachadas Este e Oeste da torre, fig. 3.41 e 3.42. [18] 
 

  
Fig. 3.41  Fissuração na fachada Oeste, Freixo de 

Baixo [18] 
Fig. 3.42  Fissuração de pedra na fachada Este, 

Freixo de Baixo [18] 
 
Detetou-se tambem o deslocamento da pedra de fecho do portal da fachada Este, fig. 3.43 e 
fendilhação localizada da mesma pedra, fig. 3.44. 

  
Fig. 3.43  Pedra de fecho deslocada na porta daa 

fachada Este, Freixo de Baixo [18] 
Fig. 3.44  Pormenor da pedra de fecho, Freixo de Baixo 

[18] 
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3.5.2.3. Mosteiro de São Martinho de Mancelos 
A inspeção executada a este monumento aconteceu em 2012. Dessa inspeção foi feito registo de danos, 
que de seguida se apresenta parte deles: 
Na fachada principal existe esmagamento e descida da pedra de fecho do arco sobre a porta fig. 3.45. 
Na fachada Este (parede do fundo da capela-mor) existe uma fissura diagonal que assume uma abertura 
significativa, especialmente na zona superior, fig. 3.46. Esta fissura prolonga-se até à parte inferior da 
parede, apesar de ter menor expressão junto à base. 
 

  
Fig. 3.45  Esmagamento e descida da pedra de 
fecho do arco sobre a porta da entrada principal, 

Mancelos [18] 

Fig. 3.46  Fissuração na fachada do fundo da capela-
mor, Mancelos [18] 

 
Nos cantos da capela-mor existe alguma fissuração visível pelo interior, que embora não seja muito 
pronunciada, indica o destacamento da parede posterior relativamente às paredes laterais, fig. 3.37 e 
3.48. [18] 

  
Fig. 3.47  Abertura de juntas no canto nordeste, 

Mancelos [18] 
Fig. 3.48  Abertura de juntas no canto sudeste, 

Mancelos [18] 
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Outro dano encontrado foi a falta de argamassas das juntas ou em alguns casos juntas com argamassa 
de cimento. Em especial pelo exterior, verificou-se a existência de algumas juntas entre pedras sem 
argamassa, fig. 3.49. Em contraponto, na fachada principal existem juntas nas quais a argamassa 
inicial foi substituída por argamassa à base de cimento, fig. 3.50. Este tipo de argamassa, devido a 
presença de sais, tem um efeito negativo na pedra, promovendo a sua deterioração ao longo do tempo. 
[18] 
 
 

  
Fig. 3.49  Juntas sem argamassa na fachada lateral 

Sul, Mancelos [18] 
Fig. 3.50  Juntas em argamassa de cimento na 

fachada principal, Mancelos [18] 
 
 
3.5.2.4. Igreja de Santa Maria de Jazente 
A inspeção executada a este monumento aconteceu em 2011. Dessa inspeção foi feito registo de danos, 
que de seguida se apresenta parte deles: 
Apesar de não ser um dano muito extenso, verifica-se pontualmente a inexistência de argamassa nas 
juntas da alvenaria, como podemos ver na fig. 3.51 e 3.52. [19] 

  
Fig. 3.51  Perda de argamassa na fachada lateral Sul, 

Jazente [19]  
Fig. 3.52  Perda de argamassa na Capela-mor, 

Jazente [19] 
 
 



Catalogação de processos construtivos da Rota do Românico em Portugal

44 

Outro dos danos encontrados, foi a presença de vegetação que leva a degradação estrutural. Foi 
identificado a presença de vegetação de pequeno porte, musgo e depósitos de origem biológica, um 
pouco por toda a estrutura, no seu exterior, o que acelera a degradação. Quando as plantas atingem 
dimensões mais importantes, a penetração das suas raízes introduz ações mecânicas importantes nos 
elementos estruturais, podendo causar fendas e roturas nos materiais, fig. 3.53. [19] 

 
Fig. 3.53  Musgo na base da fachada Norte, Jazente [19] 

 
3.5.2.5. Igreja do Salvador de Lufrei 
A inspeção executada a este monumento aconteceu em 2011. Dessa inspeção foi feito registo de danos, 
que de seguida se apresenta parte deles: 
Na fachada lateral esquerda da Igreja, identificou-se uma fissura aproximadamente vertical, abertura de 
juntas e a deformação fora-do-plano da fachada fig. 3.54. Estes danos parecem indicar o destacamento 
de um cunhal fig. 3.55, acompanhado de uma possível rotação do mesmo, refere-se também que as 
aberturas de juntas que tinham sido refechadas, em alguns casos voltaram a abrir. [20] 

  
Fig. 3.54  Deformação fora-do-plano da fachada 

lateral, Lufrei [20] Fig. 3.55  Destacamento do cunhal, Lufrei [20] 
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Observou-se que o tirante junto à fachada principal se encontra bastante degradado, estando 
praticamente desligado do resto da estrutura junto a parede Norte, fig. 3.56. Este dano está relacionado 
com o destacamento e possível rotação do cunhal e do empeno da parede. [20] 

 
Fig. 3.56  Tirante desligado junto a fachada Norte, Lufrei [20] 
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4 
CARATERIZAÇÃO DE PAREDES DE 

ALVENARIA  
 

4.1. Introdução 
O presente capítulo tem por objetivo a caraterização do tipo de alvenarias de pedra em estudo, suas 
características e identificação dos índices de irregularidade e parâmetros. Neste ponto será feita uma 
descrição das alvenarias e os seus principais elementos construtivos. 
 
4.2. Breve introdução ao método utilizado 
Em Portugal existem inúmeras estruturas de alvenaria de pedra antiga, mas o conhecimento do seu 
comportamento mecânico é bastante reduzido comparado com, por exemplo, o betão, o aço e o betão 
armado. 
O vasto tipo de paredes de alvenaria resulta dos diferentes tipos de materiais, de soluções e tecnologias 
utilizadas. 
Como podemos verificar no capítulo anterior, muitos dos problemas encontrados em monumentos 
acontecem nas paredes. Por isso, e pela existência de uma Tese [22] bastante extensa e inovadora 
dedicada exclusivamente a paramentos, decidiu-se encontrar semelhanças ou diferenças entre paredes.  
Como o objetivo deste trabalho é o de tentar encontrar semelhanças e ou diferenças construtivas dos 
paramentos das igrejas e mosteiros pertencentes a Rota do Românico, foram utilizados parâmetros de 
irregularidade geométricos e visuais de forma a tentar aferir de uma forma sistematizada estas 
semelhanças ou diferenças. Para isso e seguindo a metodologia apresentada na Tese de Doutoramento 
da Engenheira Celeste Almeida [22] em que foram analisados os pressupostos definidos por Borri em 
[23] na definição do índice numérico para a avaliação da qualidade das alvenarias em relação às ações, 
vertical e horizontal (no plano ou fora dele). Este método baseia-se na observação direta da alvenaria e 
na sua avaliação mediante a analise de parâmetros.  
Os parâmetros que analisamos neste método dizem respeito a:  
- Forma do elemento: pedras que possuam superfícies de assentamento planas que permitem uma melhor 
distribuição de tensões e asseguram a mobilização de forças de atrito. 
- Presença de fiadas horizontais: permitem uma distribuição mais uniforme das cargas verticais ao longo 
da parede devido a irregularidades da superfície de contato entre as pedras. 
- Desfasamento entre juntas verticais: o desfasamento das juntas verticais permite aumentar o caminho 
percorrido pelas forças (sobretudo de atrito). Na generalidade, pode contribuir para melhorar o efeito de 
imbricamento no plano. 
- Dimensão do elemento: elementos de grande dimensão conferem um maior grau de monolitismo e 
podem garantir maiores superfícies de contacto. 
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- Travamento transversal: aplicado em paredes de pano duplo, está relacionado com a necessidade de 
garantir travamento transversal para impedir a separação de panos e garantir uma melhor distribuição 
das cargas ao longo da seção transversal. [22]   
Como neste estudo se pretende apenas quantificar os índices de irregularidade, de acordo com a 
geometria dos painéis de parede e das pedras que o constituem, não foram tidos em conta os tipos de 
pedra e a qualidade da argamassa de ligação, uma vez que todas as Igrejas são em pedras de granito e, 
atendendo à dificuldade da caraterização da argamassa, apenas foi registado nas visitas efetuadas a 
informação se as juntas foram preenchidas com cimento ou não. 
Os índices utilizados para o cálculo de irregularidades, foram executados para paramentos simples (de 
folha simples) mas com a análise conjunta do parâmetro visual, número de travadouros por m² e com a 
análise dos perfis transversais de paramentos tipo, conseguimos ter uma classificação aproximada para 
paramentos duplos, como os dos casos de estudo. Na tentativa de encontrar semelhanças entre as igrejas 
foi também comparado coeficiente de esbelteza das paredes das diferentes igrejas. 
 
4.3. Caraterização de Alvenarias   
As pedras utilizadas em construções de alvenaria podem apresentar diferentes tipos (ígneas, 
sedimentares e metamórficas), diferentes formas e dimensões em função da espessura da parede, da 
importância da construção e do local onde foram construídas. A estereotomia refere-se às regras que 
devem ser aplicadas às pedras para que, quando utilizadas na construção murária, garantam condições 
de estabilidade apenas pelo próprio peso, sem necessitar de outro tipo de travamento. As pedras devem 
ser cortadas atendendo a certas regras, nomeadamente evitando ângulos agudos e assentes segundo o 
leito da pedreira para resistirem melhor a esforços de compressão. [22]   
Embora a pedra seja um material que apresenta uma razoável, ou até muito boa capacidade de resistência 
à compressão, é sabido que o conjunto pedra-argamassa não apresenta tão boas características à 
compressão. O modo de assentamento das pedras (recorrendo a calços por exemplo), bem como as fracas 
propriedades do material ligante, são fatores que condicionam o desempenho final da estrutura 
composta. Não obstante, nestas construções as paredes são um dos principais elementos resistentes. [22] 
A designação atribuída às paredes depende da sua natureza, da sua dimensão e aparelho dos elementos 
constituintes, do tipo de materiais utilizados e da possibilidade de desempenharem funções estruturais 
[24]. Segundo Pinho em [24], e considerando apenas as paredes em alvenaria de pedra, estas podem ser 
designadas do modo indicado na tab. 4.1, em função da sua natureza e do tipo de aparelho. Nestas 
alvenarias, a classificação depende fortemente da forma geométrica das pedras, variando entre blocos 
de faces grosseiras a blocos de faces regulares. [22] 
 

Tab. 4.1 - Classificação de paredes de edifícios antigos de acordo com a natureza e tipo de aparelho [24] 
Natureza e tipo de aparelho Designação 

Pedras de cantaria com faces devidamente aparelhadas, assentes  
em argamassa ou apenas sobrepostas e justapostas Paredes de cantaria 
Pedras irregulares aparelhadas numa das faces, assentes em 
argamassa ordinária 

Alvenaria de pedra 
aparelhada 

Pedras toscas, de forma e dimensão irregulares e ligadas com 
argamassa ordinária Alvenaria ordinária 
Alvenaria e cantaria; alvenaria e tijolo; alvenaria com armação de 
madeira, etc. Paredes mistas 
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As paredes em cantaria, devido ao seu elevado custo de transformação e manuseamento, geralmente 
encontram-se em edifícios com maior valor histórico e cultural, isto é, os edifícios mais importantes na 
altura. As pedras apresentam uma forma regular com dimensões aproximadamente iguais, podendo as 
faces de assentamento apresentar alguma rugosidade de modo a garantir a aderência às argamassas, fig. 
4.1 a). As alvenarias de pedra aparelhada, são frequentes em edifícios civis, sendo constituídas por 
pedras com uma forma mais irregular e com dimensões variáveis, fig. 4.1b . Nas alvenarias ordinárias 
as pedras apresentam-se toscas e irregulares em forma e dimensão e estão dispostas aleatoriamente ao 
longo da parede, fig. 4.1c. Neste tipo de alvenarias é habitual os cunhais apresentarem pedras mais 
regulares e de maior dimensão, de modo a garantir o travamento das paredes. [22] 
 

 a) 

 

 b) 

 

 c) 
Fig. 4.1 - Diferentes tipos de alvenaria em função do aparelho: a) cantaria, b) alvenaria de pedra aparelhada e c) 

alvenaria ordinária [22] 
 
 4.3.1. SECÇÕES TRANSVERSAIS DE PARAMENTOS 
Da classificação das seções transversais de paredes em alvenaria de pedra (retirado de [25]), surgiu uma 
classificação tipológica de acordo com o número de paramentos e o tipo de ligação estabelecida entre 
eles. Nesta classificação são considerados paramentos simples, duplos e triplos, como podemos ver na 
tab. 4.2. [22] 
 

Tab. 4.2 - Tipos de ligação transversal de seções transversais de paredes de folha dupla, adaptado de [22] 
Classe A: Paredes de folha simples 

Pedra transversal única De grande espessura (mais 
de uma pedra transversal) 
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Tab. 4.2 (cont.) - Tipos de ligação transversal de seções transversais de paredes de folha dupla, adaptado de 
[22] 

Classe B: Paredes de folha dupla 

Paramento sem ligação Paramento ligados por 
simples sobreposição 

Paramento ligados por 
pedras transversais que 

atravessam toda a secção 
(travadouros) 

 

 

 

 

  
Classe C: Paredes de folha tripla 

Paramento interno de 
espessura reduzida 

Paramento interno 
espesso 

Paramento interno 
espesso referente a pilares 

de igrejas e catedrais 
 

  

 

  

 

  
 
A classe A corresponde a paredes de folha simples (paredes de folha única), podendo ser finas (até 40cm 
de espessura) ou de grande espessura (espessura superior a 40cm). A classe B corresponde a paredes de 
folha dupla (com espessura na ordem dos 50cm), apresentando três tipos: dois paramentos sem ligação, 
dois paramentos com ligação simples por sobreposição de pedras e dois paramentos com ligação 
transversal feita por pedras (travadouros) que atravessam toda a secção transversal do paramento. A 
classe C corresponde a paredes de folha tripla, que podem ser de três tipos: com folha interna fina (cerca 
de 30cm de espessura), com folha interna espessa (espessura total de cerca de 60cm), com folha interna 
espessa mas referente a pilares de igrejas e catedrais. [21] 
 
Como não nos foi possível verificar os perfis transversais de todos os paramentos, apenas podemos 
verificar a existência de dois casos, o da Capela da Senhora da Livração de Fandinhães fig. 4.4 e o da 
Igreja de São Martinho de Mouros fig. 4.5. Na Capela de Fandinhães foi nos possível verificar a seção 
transversal porque nesta Capela existe um possível arranque da nave fig. 4.2, na Igreja de São Martinho 
de Mouros apenas nos foi possível verificar a seção transversal recorrendo a uma fotografia tirada a um 
quadro exposto num café nas proximidades do monumento fig. 4.3. Daqui se verifica a dificuldade de 
recolher informação fidedigna sobre as seções transversais dos Monumentos em estudo sem ensaios in-
-situ ou prospeção que permita validar a informação. 
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  Fig. 4.2  Capela da Sr.ª da Livração de Fandinhães Fig. 4.3  Igreja de São Martinhos de Mouros [15] 
 
Na fig. 4.4, constata-se a existência de um travadouro que liga o paramento exterior ao paramento 
interior, enquanto na fig. 4.5 constata-se a não existência de travadouros numa área relevante de parede. 
 

  

Fig. 4.4  Seção transversal da Capela da Sr.ª da 
Livração de Fandinhães 

Fig. 4.5  Fotografia de parte da seção transversal da 
Igreja de São Martinho de Mouros, adaptada de [15] 

 
Daqui podemos concluir que as paredes possuem travadouros podendo, no entanto não serem em 
número suficiente para garantir um perfeito imbricamento entre o paramento interior e o paramento 
exterior. Por isto é que neste trabalho se recolhe a informação do número de travadouros por metro 
quadrado. 
Neste trabalho, e tendo em consideração o anteriormente exposto, considera-se que as seções 
transversais dos paramentos de grande parte dos Monumentos estudados neste trabalho serão idênticas 
à seção transversal da Capela da Senhora da Livração de Fandinhães, ou seja, com travadouros. 
Da observação dos paramentos e da contagem do número de travadouros por metro quadrado 
concluímos que as paredes são duplas e com travadouros. 
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Nas visitas efetuadas, foi possível fazer comparações dos índices e do número de travadouros entre o 
interior e exterior de alguns monumentos visitados. A titulo de exemplo apresentam-se os valores dos 
índices de irregularidade geométrica, que mais à frente serão explicados, e que correspondem à 
classificação da forma (IFP) e dimensões das pedras (IDP) e aos correspondentes alinhamentos verticais 
(IAV) e horizontais (IAH) das juntas das pedras dos paramentos. Na tab. 4.3 apresentam-se os valores 
entre o interior e o exterior de dois monumentos: Igreja de Santo André de Vila Boa de Quires (38) e da 
Igreja de Santo Isidoro de Canaveses (39). 
Tab. 4.3  Valores dos Índices de irregularidade geométrica e número de travadouros dos paramentos exteriores 
e interiores da Igreja de Santo André de Vila Boa de Quires (38) e da Igreja de Santo Isidoro de Canaveses (39) 

Nº do 
Monumento IFP IDP IAH IAV 

Travadouros 
5 a 6/m² de 

parede 
3 a 4/m² de 

parede 
38 

interior 4.924% 16.368% 1.368% 39.758%  x 
38 

exterior 2.212% 16.522% 0.197% 50.840% x  
39 

interior 
 

2.077% 
 

14.342% 
 

0.443% 
 

42.571%  x 
39 

exterior 
 

2.477% 
 

16.124% 
 

0.367% 
 

50.174%  x 
 
Da tab. 4.3 verifica-se que, os índices de irregularidade e o número de travadouros por metro quadrado 
na Igreja de Santo André de Vila Boa de Quires são diferentes, logo podemos concluir que o tipo 
construtivo dos paramentos interior e exterior é bastante diferente. Na Igreja de Santo Isidoro de 
Canaveses, considerou-se os índices de irregularidade e o número de travadouros, do interior e do 
exterior, serem semelhantes concluindo-se que o tipo construtivo é semelhante. 
 
4.3.2. AÇÕES EM ALVENARIAS DE PEDRA DAS IGREJAS DA RR 
A regulamentação atual para a construção de alvenaria de pedra é bastante reduzida, mas quando 
necessário recorre-se às recomendações do Eurocódigo 6  Projeto de estruturas de alvenaria [26], que 
embora seja para estruturas de alvenarias de tijolo poderá ser aplicado às alvenarias de pedra de modo 
indicativo. Pode também ser utilizado o Eurocódigo 8  Projeto de estruturas para resistência aos 
sismos [27], para o estudo de solicitações horizontais que apresenta seções que definem regras 
especificas para edifícios de alvenaria. [29] 
Os monumentos (igrejas, mosteiros e capelas ou ermidas) encontram-se predominantemente submetidas 
a ações verticais, como são: o peso próprio da estrutura, o peso da cobertura e sobrecargas derivadas da 
utilização. Em alguns casos, nomeadamente nos monumentos pertencentes aos distritos de Porto e Braga 
que estejam a uma altitude de pelo menos 200m, terá de se considerar a ação da neve, como indicado 
no Regulamento de Segurança e Ações artigo 26º. [28] 
As ações horizontais nestes monumentos podem ocorrer devido a existência de um sismo ou de 
problemas estruturais, que podem acontecer na cobertura, nas paredes ou nas fundações e resultam da 
degradação dos elementos constituintes, da má execução de obras de manutenção ou até da 
descompressão dos terrenos de fundação, por exemplo por nova construção próxima do monumento. 
[29] 
Tal como Guiffré [30] tinha constatado em 1993, o comportamento das paredes quando solicitadas por 
ações fora do plano, depende claramente da ligação entre as pedras. Na fig. 4.6 apresentam-se possíveis 
modos de rotura de paredes solicitadas fora do seu plano (Binda [31]). No caso de panos de paredes bem 
ligados recorrendo a travadouros (panos duplos), a tendência é de funcionamento monolítico. Pelo 
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contrário, em paredes de folha dupla, sem ligação ou com ligação deficiente, a rotura dos dois panos 
pode ocorrer de forma independente e o paramento mais fraco pode conduzir ao colapso da outra parte 
da secção. [22] 

 Fig. 4.6 - Comportamento mecânico para diferentes tipologias de secção transversal, adaptado de [31] 
 

4.4. PARÂMETROS VISUAIS  
Das visitas efetuadas aos monumentos da RR foram avaliados parâmetros visuais de irregularidade de 
paramentos, que nos auxiliam na sua classificação. Estes parâmetros foram adaptados de [22]. Desses 
parâmetros, foram selecionados quatro (Presença de travadouros, Forma do elemento resistente, 
Desfasamento entre juntas verticais e Presença de fiadas horizontais) e foi adicionado um (Aparelho). 
Estes parâmetros têm três classificações possíveis: respeitado (R), parcialmente respeitado (PR) e não 
respeitado (NR). 
4.4.1. CLASSIFICAÇÃO DE ALVENARIAS QUANTO AO SEU APARELHO (A) [22] 
As paredes em alvenaria de pedra são designadas de três modos distintos, em relação ao seu aparelho: 
- Irregular: paredes compostas por pedras de dimensão e de forma irregulares sem qualquer tipo de 
alinhamento; 
- Alinhamento com juntas irregulares: paredes constituídas por pedras de forma pouco regular, assentes 
em argamassa ou não e dispostas segundo um dado alinhamento, mas de dimensão semelhante; 
- Alinhamento com juntas regulares: paredes constituídas por pedras de forma regular, dispostas em 
camadas segundo um alinhamento horizontal e ligadas entre si por argamassa ou simplesmente assentes 
umas sobre as outras. 
 
4.4.2. PRESENÇA DE TRAVADOUROS (PD) [22] 
A presença de travadouros confere um comportamento monólito à parede, mas para isso acontecer 
deverá existir um número mínimo de travadouros por metro quadrado.  
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4.4.3. FORMA DO ELEMENTO RESISTENTE (FEL) [22] 
A forma do elemento resistente está intrinsecamente ligada ao comportamento da parede, isto é, se a 
parede tiver elementos regulares irá ter um comportamento mais uniforme quando comparado com uma 
parede com elementos irregulares. 
 
4.4.4. DESFASAMENTO ENTRE JUNTAS VERTICAIS (SG) [22] 
O desfasamento entre juntas verticais é bastante importante, pois melhora a interligação das pedras 
aumentando a trajetória da força aplicada. 
 
4.4.5. PRESENÇA DE FIADAS HORIZONTAIS (OR) [22] 
A presença de fiadas horizontais é importante, pois uma junta horizontal bem definida melhora a 
distribuição das cargas sobre a parede. 
 
4.5. PARÂMETROS GEOMÉTRICOS 
4.5.1 INTRODUÇÃO 
A metodologia aqui apresentada foi adaptada de [22] e de [32], onde se faz uma análise dos diferentes 
tipos de parede em alvenaria de pedra, baseada numa quantificação das suas características geométricas, 
com base na identificação das diferentes texturas de parede, utilizando como parâmetro de análise as 
diferentes texturas de cada tipo de parede definidas através de um processamento digital aplicado em 
fotografia bidimensional.  
O método exposto aqui é baseado no utilizado por Borri [23], em que é selecionada a forma, o tamanho 
e a disposição das pedras de acordo com o seu alinhamento vertical e horizontal, sendo estas as 
características que vão definir a irregularidade geométrica da parede, assim como os seus respetivos 
índices de forma, apresentados posteriormente. [22] 
Pode ser apontado como principal falha da metodologia em causa, o facto de a mesma não considerar a 
influência das características mecânicas dos constituintes da pedra e da argamassa de ligação, assim 
como a presença de conceções transversais. [22] 
Em alguns casos, devido a dificuldade de tirar fotografias suficientemente enquadradas e definidas, foi 
necessário utilizar uma ferramenta de edição de imagem (Photoshop) de modo a conseguir-se fotografias 
que fossem uma reprodução o mais fiável possível da realidade para permitir o seu desenho digital em 
AutoCad, sem cometer-se mais erros ou imprecisões.  
No método utilizado, foram sendo encontradas algumas dificuldades na sua aplicação, devido em alguns 
casos à forma irregular das pedras, devido a grande variedade de dimensões das pedras ou até devido a 
juntas das pedras muito espessas. 
De acordo com os critérios definidos e as suas especificações mecânicas, pode-se afirmar que uma 
alvenaria de pedras mais regulares, de maior dimensão, agrupadas em camadas horizontais e com mais 
descontinuidades nas ligações verticais, tendem a apresentar um melhor comportamento mecânico 
quando em serviço. [22] 
Para a avaliação dos índices geométricos de irregularidade considerou-se que a dimensão do painel em 
analise para cada caso, deverá ser de quatro vezes superior á dimensão média das pedras que o compõem, 
medida na diagonal, para que não se introduzam incertezas ou erros no método. 
Os paramentos estudados em cada caso são os representativos ou são semelhantes entre eles. 
Em seguida define-se a teoria dos diferentes parâmetros utilizados neste trabalho. 
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4.5.2 ÍNDICE DE FORMA - IFP 
O Índice de forma faz uma medição do desvio de cada pedra com base num índice de forma ideal 
(retângulo ideal). O método em causa faz uma associação do formato ideal (retângulo de referência) a 
cada pedra analisada, para que posteriormente possa ser estabelecido as diferenças dimensionais entre a 
pedra analisada e a de referência. [32] 
O método considera três diferentes possibilidades como retângulo de referência, como podemos ver na 
fig. 4.7, sendo elas as seguintes: 

a) Retângulo envolvente da forma real da pedra (RENV); 
b) Retângulo homotético equivalente (Req,hom), em que a área coincida com a área real; 
c) Retângulo baricêntrico equivalente (Req,G), em que a área e o perímetro sejam iguais ao 

real centrada no seu ponto baricêntrico geométrico; [32] 

 
Fig. 4.7 - Esquema representativo do retângulo envolvente (Renv) e equivalente (Req) sobre o polígono irregular 

[22] 
 

Para a aplicação tecnológica deste método recorreu-se ao programa em ambiente Matlab criado pela 
Eng. Celeste Almeida em Paredes de Alvenaria do Porto  Tipificação e caraterização experimental 
[22], suportado por um sistema de processamento de imagem bidimensional, que permite quantificar o 
desvio da forma da pedra para as três diferentes possibilidades, optando-se pelo menor desvio. 
Usando como base, o método da raiz quadrada para cada referencial tipo de retângulo, a distância do 
contorno da pedra ao respetivo lado adjacente do referencial lado i (sendo i entre 1 e 4), é estimada pelo 
desvio quadrático (di). Para tal é necessário dividir a pedra em quatro partes delimitadas pelas respetivas 
semi-diagonais e lados do retângulo como mostra a fig. 4.8. [32] 
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Fig. 4.8 - Esquema representativo da medição dos desvios ao longo das quatro faces de uma pedra [22] 

 
Cada lado i é dividido em n pontos espaçados igualmente para os quais a distância dki (com k=1 ate n) 
do enésimo ponto do contorno da pedra é medida segundo a normal ao lado do retângulo. O desvio 
médio quadrático di associado ao lado do retângulo i, é calculado utilizando a eq. 4.2. [32] 

 
(4.2) 

 
Em seguida, cada valor de di é normalizado pela distância yi do retângulo baricêntrico ao lado i. O fator 
de forma de uma dada pedra j ( ), que mede a sua forma irregular, é então calculado como a média 
dos quatro valores normalizados ponderados pelos comprimentos dos lados normalizados 
( ), onde P é o perímetro, conforme se estabelece na eq. 4.3. [32] 

 
(4.3)  

O Índice de forma (IFP) de uma parede é obtido calculando a média dos valores de , ponderado pela 
área da pedra (Aj) usando a eq. 4.4. [32] 

 
(4.4) 

 
Na fig. 4.9 estão ilustradas três figuras, com o seguinte significado:  
a) modelo geométrico do paramento em formato DWF a inserir no Matlab;  
b) resultado do fator de forma por pedra; 
c) resultado do fator global do paramento;  
d) escala de cores correspondente ao tamanho das pedras em analise no paramento, em que D é a 
diagonal do retângulo equivalente. 
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a) b) 

 

 Grande (D > 0.8 m) 
 Média (0.5 < D < 0.8 m) 
 Pequena (0.1 < D < 0.5 m) 
 Miúda (D <0.1 m) 

 

c) d) 
Fig. 4.9 - Exemplo da quantificação de FFP usando a aplicação Matlab: a) modelo geométrico, b) retângulo de 
referencia para todas as pedras e o respetivo fator de forma das pedras, c) fator de forma global do paramento, d) 
escala de cores correspondente ao tamanho das pedras, representado em b) e c) [22] 
Quanto maior for a irregularidade das pedras de um paramento, maior será o índice de forma do 
paramento. 
 
4.5.3 ÍNDICE DE TAMANHO - IDP 
O Índice de tamanho mede o desvio da área das pedras para uma área adotada como referência, que 
neste caso será a área da maior pedra do estudo (A max). É quantificada pela medição da área de cada 
pedra (Aj), com j=1 até n (sendo n o numero total de pedras), que está totalmente dentro dos limites do 
painel fig. 4.10, em comparação com um painel adotado como de referencia, que neste caso será o maior 
painel do estudo (A), ver eq. 4.5. [32] 
Quanto menor for a diferença entre a área das pedras em estudo e a área da pedra de referência, menor 
será o índice de tamanho do paramento. 

 
Fig. 4.10 -  Esquema representativo da marcação das pedras para analise [22] 
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(4.5)  
4.5.4 ÍNDICE DE ALINHAMENTO HORIZONTAL - IAH 
O alinhamento horizontal das pedras é quantificado pelo fator de alinhamento horizontal, que consiste 
em definir o caminho mais curto, pelas juntas horizontais, da esquerda para a direita do painel. Quanto 
menor for o caminho percorrido, logo mais horizontal, mais regular será o paramento. Para isto, foi 
utilizado o modelo geométrico de cada painel, desenhando os caminhos por cima deste, como podemos 
verificar na fig. 4.11. [32] 

 Fig. 4.11 - Esquema representativo da marcação dos caminhos horizontais ao longo das juntas num painel de 
alvenaria de pedra [22]  

Quanto mais curto for o caminho percorrido, entre um lado e outro do painel, menor será o índice, pois 
o alinhamento será mais horizontal, logo mais regular será o paramento.  
O Índice de alinhamento horizontal é então calculado comparando o comprimento de cada caminho (hi) 
com a largura do painel (L), eq. 4.6. [32] 

 

(4.6) 
 
4.5.5 ÍNDICE DE ALINHAMENTO VERTICAL - IAV 
O alinhamento vertical das pedras é quantificado pelo fator de alinhamento vertical, que consiste em 
definir o caminho mais curto, pelas juntas verticais, do topo até a base do painel.  Para isto, foi utilizado 
o modelo geométrico de cada painel, desenhando os caminhos por cima deste, como podemos verificar 
na fig. 4.12. [32] 
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 Fig. 4.12 - Esquema representativo da marcação dos caminhos verticais ao longo das juntas num painel de 
alvenaria de pedra [22]  

Quanto maior for o caminho percorrido, logo menos retilíneo, melhor será o desempenho do paramento 
pois um maior desfasamento das juntas verticais corresponde a um maior imbricamento das pedras, 
correspondendo assim, a uma menor irregularidade. 
O Índice de alinhamento vertical é então calculado comparando o comprimento de cada caminho (vi) 
com a altura do painel (H), eq. 4.7. [32] 

 
(4.7) 

 4.6. OUTRO PARÂMETRO UTILIZADO  COEFICIENTE DE ESBELTEZA 
Outro parâmetro utilizado na comparação entre paramentos, foi o coeficiente de esbelteza (hef/tef), que 
também serve para verificar se a parede é resistente de acordo com os requisitos definidos no EC6 e 
EC8. [26] [27] [29] 
Uma parede resistente é um elemento vertical contínuo que através da sua constituição apresenta a 
capacidade de desempenhar funções estruturais, ou seja, 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 e vigamento dos 
pisos, elementos que usualmente não existem nas igrejas. [29] 
Do Eurocódigo EC6 [26] retiramos que, as paredes para serem classificadas como resistentes têm que 
obedecer a um rácio de esbelteza, quociente entre a altura efetiva (hef) e a espessura efetiva (tef) da 
parede, quando sujeita predominantemente a cargas verticais, de acordo com a eq. 4.8. 

 
(4.8) 

 Salienta-se que este critério é adequado para paredes de alvenaria de tijolo, no entanto, para este estudo 
é necessário ter em consideração que as igrejas da RR são constituídas por paredes de alvenaria de pedra, 
com uma capacidade resistente bastante superior às alvenarias de tijolo. Assim, esta classificação das 
paredes de alvenaria de granito de pedra quando aplicados os critérios do EC6, não corresponderão à 
realidade sendo muito conservativos. 
De acordo com o EC8 [27] retiramos a tab. 4.4, onde temos os requisitos geométricos que as paredes 
devem cumprir para serem classificadas como resistentes. 

Tab. 4.4  Requisitos geométricos para a classificação de paredes como resistentes [27] 
Tipo de alvenaria  (m)   
Alvenaria simples 0.24 10 0.40 
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Onde: 
  espessura efetiva da parede; 
  altura efetiva da parede; 
 h  maior altura livre das aberturas adjacentes; 
 l  comprimento da parede. 

 
Então, uma parede para ser considerada como resistente tem de ter um coeficiente de esbelteza inferior 
10, uma espessura mínima de 0.24m e uma relação entre o comprimento da parede e a maior altura livre 
das aberturas adjacentes maior que 0.40m. 
Neste trabalho avaliamos o coeficiente de esbelteza, as espessuras e alturas das paredes, como termo de 
comparação entre os monumentos. 
Os paramentos aqui avaliados são os indicados em cada caso especifico, como nos índices. 
Nas fig. 4.13 a) e b), encontra-se um esquema com a atribuição de alturas a adotar para a determinação 
deste parâmetro, em que para a fachada principal e para a de fundo, a altura a considerar é a maior altura 
da fachada, obtendo um resultado conservativo. [29] 
 

 Fig. 4.13 a)  Avaliação das alturas para a determinação do coeficiente de esbelteza [42]  

 Fig. 4.13 b)  Avaliação das alturas para a determinação do coeficiente de esbelteza [42] 
 

Para a determinação deste parâmetro, considera-se que a cobertura se encontra em boas condições, 
havendo travamento do topo da parede, caso isso não fosse verdade o valor da altura efetiva a considerar 
passaria a ser o dobro da altura da parede (h). Este facto é justificado, conforme se observa na fig. 4.14, 
através dos comprimentos de encurvadura de um elemento quando submetido a esforços de compressão 
(visto as paredes de alvenaria das igrejas se encontrarem predominantemente submetidas a esforços 
verticais). Embora teoricamente a altura efetiva (heff) no caso da parede se encontrar travada no topo, 
ser de heff = 0,7 h, esta relação implica condições de ligação perfeitas (na realidade não existe 
encurvadura perfeita). Deste modo, para estes casos optou-se por considerar o valor da altura efetiva 
igual à altura da parede. [29] 
Os valores dos coeficientes de esbelteza das paredes utilizados neste trabalho foram retirados de [29]. 
Como poderemos ver no capítulo 5 em alguns casos não existe valor de coeficiente de esbelteza, pois 
não existia informação suficiente para o seu calculo.  
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 Fig. 4.14  Representação dos comprimentos de encurvadura para um elemento submetido à compressão [43] 
 

Outro aspeto importante a referir, é a espessura adotada para a determinação do coeficiente de esbelteza. 
O que se verifica nestas construções, é que em algumas fachadas existe uma abertura de modo a serem 
introduzidos altares ou retábulos, ou seja, estes elementos podem ser acoplados ou simplesmente 
encostados à fachada onde se encontram. Consequentemente, no caso de estes elementos se encontrarem 
acoplados à fachada, parte da parede pode apresentar espessura reduzida, podendo assim a parede vir a 
sofrer deformação devido ao aumento de solicitações horizontais, o que acontece quando as condições 
de apoio dos altares ou retábulos se degradam e estes impõem esforços horizontais sobre estas paredes 
de espessura diminuída. Sendo a espessura reduzida para metade, o coeficiente de esbelteza aumenta 
para o dobro, logo esta alteração estrutural influencia a sua classificação quanto à capacidade de a parede 
ser ou não resistente. Refere-se que no presente trabalho foi adotada a espessura total da parede, não 
diferenciando os casos em que eventualmente o retábulo ou altar poderão estar acoplados às paredes, 
uma vez que esta confirmação, em muitos casos só se consegue aquando o desmonte destes para 
restauro. [16] 
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5 
PARÂMETROS E INDICES DE 
IRREGULARIDADE PARA AS 

IGREJAS DA ROTA DO ROMÂNICO 
 

5.1. INTRODUÇÃO 
Neste capítulo pretende-se fazer uma descrição dos casos de estudo, enquadrando o tipo de paramentos 
das paredes dos monumentos visitados. Para sistematizar a recolha de informação foi criada uma ficha 
de visita, para anotação de toda a informação considerada necessária para o desenvolvimento do estudo 
e análise dos resultados obtidos. 
Como já referido anteriormente, os índices geométricos de irregularidade utilizados, foram adaptados 
dos utilizados pela Engª. Celeste Almeida em [22] e em [32], pois existe uma grande diferença entre 
estes trabalhos e o trabalho aqui apresentado, enquanto que nos trabalhos da Engª. Celeste Almeida o 
objetivo era o de relacionar características geométricas com propriedades mecânicas, neste trabalho o 
objetivo é o de encontrar semelhanças ou diferenças entre os paramentos dos vários monumentos 
visitados, comparando individualmente os índices de irregularidade geométricas de paredes, o número 
de travadouros por metro quadrado e também o coeficiente de esbelteza dos paramentos em estudo. 
 5.2. DESCRIÇÃO DOS CASOS DE ESTUDOS  
Os paramentos a estudar seriam os das naves das Igrejas; contudo na realidade isso nem sempre foi 
possível, devido ao facto do paramento exterior e ou interior da nave estar rebocado, ou nos paramentos 
interiores existirem azulejos ou pinturas a fresco que revestem os paramentos e também pela dificuldade 
de tirar fotografias que ilustrassem os paramentos. Nessas situações foram escolhidos outros paramentos 
das Igrejas em questão, como poderemos ver mais a frente neste capítulo. Apesar de se poder pensar, 
que esta opção poderia levar à obtenção de resultados diferentes, como se constatará, no ponto 5.4, esta 
aproximação não influenciou determinantemente os resultados, logo poder-se considerar como válida e 
correta a opção. 
Neste estudo existe uma variedade de paramentos. Esta variedade pode ser devida ao seu estado de 
conservação, às diferentes técnicas e ou métodos utilizados na sua construção, à ocorrência de sismos, 
a intervenções sem cumprimento das regras e orientações de monumentos históricos (capítulo 2) ou até 
mesmo a problemas estruturais nas coberturas. Devemos referir o facto da existência de pinturas a fresco 
e azulejos interiores, que para garantir a sua preservação determinaram que as intervenções efetuadas, 
nesses casos, fossem mínimas de modo a não destruir este património importante. 
Sobre os paramentos do estudo, salientamos a existência de paramentos irregulares em relação a forma 
das pedras que constituem o paramento, como o da Capela da Senhora da Piedade de Quintã (14) ou o 
da Ermida da Nossa Senhora do Vale (17), tab. 5.1; e de paramentos regulares em relação a forma das 
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pedras como o da Igreja de São Pedro de Abragão (20), o da Igreja de São Tiago de Valadares (32), o 
da Igreja do Salvador de Lufrei (48) ou da Igreja do Salvador de Fervença (58), tab. 5.2. Ressalva-se 
que, dos paramentos apresentados como regulares em relação a forma da pedra, como por exemplo na 
Igreja de São Tiago de Valadares, na Igreja do Salvador de Lufrei ou ate na Igreja do Salvador de 
Fervença, onde existe dificuldade em observar as arestas das pedras devido às juntas estarem bastante 
preenchidas.  
Tab. 5.1  Exemplo de paramentos muito irregulares em relação a forma da pedra, como da Capela da Senhora 

da Piedade de Quintã [14] e a Ermida da Nossa Senhora do Vale (17) 

  
Capela da Sr.ª da Piedade de Quintã (14) Ermida da Nossa Senhora do Vale (17) 

 
Tab. 5.2  Exemplo de paramentos regulares em relação a forma da pedra, como da Igreja de São Pedro de 
Abragão (20), da Igreja de São Tiago de Valadares (32), da Igreja do Salvador de Lufrei (48) e da Igreja do 

Salvador de Fervença (58) 

  
Igreja de São Pedro de Abragão (20) Igreja de São Tiago de Valadares (32) 

  
Igreja do Salvador de Fervença (58) Igreja do Salvador de Lufrei (48) 

 
Relativamente ao tipo de juntas encontradas neste estudo, realçamos a existência de vários tipos, que 
vão desde a junta pouco preenchida, como na Igreja de São João Boelhe (21) até à junta muita preenchida 
como na Igreja do Salvador de Fervença (58). Na tab. 5.3, encontramos uma escala de juntas, referida 
anteriormente. 
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Tab. 5.3  Fotografias dos vários tipos de juntas dos Monumentos 

  
Igreja de São João Boelhe (21) Igreja de São Pedra de Abragão (20) 

  
Capela da Sr.ª da Piedade de Quintã (14) Igreja do Salvador de Real (49) 

  
Mosteiro de São Pedro de Cárquere (29)  Igreja do Salvador de Lufrei (48) 

  
Capela Sr.ª da Livração de Fandinhães (35) Igreja do Salvador de Fervença (58) 

 
Relativamente ao tamanho das pedras e de acordo com o definido na fig. 4.9, refere-se que existem 
maioritariamente pedras grandes (D > 0.8 m, cor vermelha) e médias (D entre 0.5m e 0.8 m, cor amarela) 
fig. 5.4 b), tendo-se também encontrado em alguns paramentos pedras pequenas (D entre 0.1 m e 0.5 m, 
azul claro).  No índice de forma as cores que aparecem nas pedras dos paramentos têm a ver com a 
dimensão da pedra (faltam referir que, D < 0.1 m, cor azul). 
Encontramos paramentos em que os tamanhos das pedras são bastante uniformes, como por exemplo o 
Mosteiro do Salvador de Paço de Sousa (18), fig. 5.4 a), ou a Igreja de Nossa Senhora da Natividade de 
Escamarão (25), fig. 5.4 b), mas também com tamanhos muito variados, como na Igreja de São Tiago 
de Valadares (32), fig. 5.4 c), ou a Igreja de São Nicolau de Canaveses (41), fig. 5.4 d). 
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Tab. 5.4 a)  Imagem do Índice de forma e fotografia do paramento do Mosteiro do Salvador de Paço de Sousa 

(18) 

 
 

Índice de forma  Fotografia do paramento 
 

Tab. 5.4 b)  Imagem do Índice de forma e fotografia do paramento da Igreja de Nossa Senhora da Natividade de 
Escamarão (25) 

  
Índice de forma  Fotografia do paramento 

 
Tab. 5.4 c)  Imagem do Índice de forma e fotografia do paramento da Igreja de São Tiago de Valadares (32) 

  
Índice de forma  Fotografia do paramento 

 
Tab. 5.4 d)  Imagem do Índice de forma e fotografia do paramento da Igreja de São Nicolau de Canaveses (41) 

  
Índice de forma  Fotografia do paramento 
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5.3. APRESENTAÇÃO DA FICHA  
Como referido anteriormente, foi criada uma ficha para facilitar a recolha de informação no local para 
que posteriormente se possam tratar dos resultados para obter os índices de irregularidade e o coeficiente 
de esbelteza de cada edifício visitado. Esta ficha de visita (fig. 5.1 a fig. 5.4) contém, assim, a informação 
recolhida de todas as igrejas visitadas. As fichas preenchidas constam do anexo A do presente trabalho. 
A ficha divide-se em três grupos.  
O primeiro que engloba a folha 1 e 2, contém: 
1 - Identificação do Imóvel: identificação, nº RR, Distrito, Localidade e Igrejas na proximidade; 
2  Imagem Geral e Planta; 
3  Descrição da Igreja e dos paramentos: descrição geral da Igreja e descrição dos paramentos 
(pretende-se registar se os paramentos, interiores ou exteriores, estão rebocados. 
4  Presença de Elementos estruturais: que se subdivide em presença de contrafortes e sua localização 
e presença de travamentos parede-cobertura e sua localização; 
5  Ligação entre diferentes paredes e entres pedras: ligação entre paredes (pretende-se registar a 
ligação entre diferentes paramentos que não estão imbricadas), ligação entre pedras (pretende-se 
registar o tipo de juntas em pedras do mesmo paramento); 
6  Presença de Património Integrado: localização e presença de pinturas interiores e ou azulejos no 
interior dos monumentos. 
De seguida apresenta-se um exemplo desta parte da ficha, fig. 5.1 e fig. 5.2: 

 

 
Fig. 5.1  Exemplo da folha 1 da ficha individual de visita 
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Fig. 5.2  Exemplo da folha 2 da ficha individual de visita 

  
 
O 2º grupo (folha 3) fig. 5.3, contém todos os parâmetros visuais referidos no capítulo 4 (aparelho, 
presença de travadouros, forma do elemento resistente, desfasamento de juntas verticais presença de 
fiadas horizontais). 
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Fig. 5.3  Exemplo da folha 3 da ficha individual de visita  
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No 3º grupo (folha 4) fig. 5.4, encontram-se os índices geométricos de irregularidade e o coeficiente de 
esbelteza. Apresentam-se também as fotografias dos paramentos que foram desenhados em formato 
digital (.dwg) e nos casos em que foram necessárias as imagens dos paramentos depois de serem 
formatadas pelo programa de edição digital (Photoshop). 
 

 

 Fig. 5.4  Exemplo da folha 4 da ficha individual de vista 
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 5.4. Apresentação de resultados 
Em consequência da recolha e tratamento da informação para os 44 monumentos analisados, obtivemos 
os seguintes resultados para os seus paramentos. 
 
5.4.1. RESULTADOS GERAIS 
Começamos por apresentar os resultados gráficos dos índices geométricos de irregularidade de 
paramentos exteriores, tab. 5.5. Para facilitar a leitura da tab. 5.5, apresenta-se a fig. 5.5 com a 
localização do paramento estudado em cada monumento, atribuindo numeração a cada paramento (1  
parede da entrada da Nave, 2  parede do lado direito da Nave, 3  parede do lado esquerdo da Nave, 4 

 parede do lado direito da Capela-mor, 5  parede do lado esquerdo da Capela-mor e 6  parede do 
fundo da capela-mor). Assim, na tab. 5.5 associado ao nome do monumento coloca-se o número 
correspondente ao paramento a analisar. 
 

 
Fig. 5.5  Localização dos paramentos em estudo 

 
Tab. 5.5  Resultados gráficos dos índices de irregularidade geométricos de paramentos exteriores 

Nome do 
monumento,  
localização 

do paramento 
IFP IDP IAH e IAV 

Mosteiro 
Santa de 
Maria de 

Pombeiro, 
1    

Igreja de São 
Vicente de 

Sousa, 
1 

   

Igreja do 
Salvador de 

Unhão, 
2    
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Tab. 5.5 (cont)  Resultados gráficos dos índices de irregularidade geométricos de paramentos exteriores 
Nome do 

monumento,  
localização 

do paramento 
IFP IDP IAH e IAV 

Igreja de 
Santa Maria 
de Airães, 

3    

Igreja de S. 
Mamede de 
Vila Verde, 

3    

Igreja do 
Salvador de 

Aveleda, 
3    

Igreja de 
Santa Maria 
de Meinedo,  

2 
   

Mosteiro de 
São Pedro de 

Ferreira,  
3    

Capela da Sr.ª 
da Piedade da 

Quintã,  
2    

Mosteiro de 
São Pedro de 

Cête,  
2    

 
Ermida da 

Nossa Sr.ª do 
Vale,  

3     
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Tab. 5.5 (cont)  Resultados gráficos dos índices de irregularidade geométricos de paramentos exteriores 
Nome do 

monumento,  
localização 

do paramento 
IFP IDP IAH e IAV 

Mosteiro do 
Salvador de 

Paço de 
Sousa, 

1    

Igreja de São 
Pedro de 
Abragão, 

3    

 
Igreja de São 

Gens de 
Boelhe,  

3 
    

Igreja do 
Salvador de 

Cabeça Santa,  
2 

   

Igreja de São 
Miguel de 

Entre-os-Rios, 
1 

   

Igreja da N. 
Sr.ª da 

Natividade de 
Escamarão, 

 2     

Igreja de S.ª 
M. Maior de 
Tarouquela,  

3 
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Tab. 5.5 (cont)  Resultados gráficos dos índices de irregularidade geométricos de paramentos exteriores 
Nome do 

monumento,  
localização 

do paramento 
IFP IDP IAH e IAV 

Igreja de S. 
Cristóvão de 

Nogueira,  
2 

   

Mosteiro de 
Santa M. de 
Cárquere,  

1 
   

Igreja de S. 
Martinho de 

Mouros,  
2 

   

Igreja de 
Santa Maria 

de Barrô,  
2 

  

Igreja de S. 
Tiago de 

Valadares,  
2 

   

Mosteiro de 
Santo André 
de Ancede,  

3 
   

Capela da Sr.ª 
da Livração 

de 
Fandinhães, 

4    
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Tab. 5.5 (cont)  Resultados gráficos dos índices de irregularidade geométricos de paramentos exteriores 
Nome do 

monumento,  
localização 

do paramento 
IFP IDP IAH e IAV 

Mosteiro de 
S.ª M. de Vila 
Boa do Bispo,  

2    

Igreja de S.º 
André de Vila 
Boa Quires,  

3    

Igreja de S.º 
Isidoro de 

Canaveses,  
3 

   

Igreja de S.ª 
Maria de 

Sobretâmega, 
6 

   

Igreja de São 
Nicolau de 
Canaveses,  

6 
   

Igreja de São 
Martinho de 
Soalhães,  

2    

Igreja do 
Salvador de 

Tabuado,  
3    

Igreja de 
Santa Maria 
de Jazente,  

3 
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Tab. 5.5 (cont)  Resultados gráficos dos índices de irregularidade geométricos de paramentos exteriores 
Nome do 

monumento,  
localização 

do paramento 
IFP IDP IAH e IAV 

Igreja de S.ª 
Maria de 
Gondar,  

1 
   

Igreja do 
Salvador de 

Lufrei,  
3 

   

Igreja do 
Salvador de 

Real,  
2 

   

Mosteiro 
Salvador de 
Travanca,  

3    

Mosteiro de 
São Martinho 

Mancelos,  
3 

   

Mosteiro 
Salvador de 

Freixo de 
Baixo,  

2    

Igreja de 
Santo André 
de Telões,  

2   
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Tab. 5.5 (cont)  Resultados gráficos dos índices de irregularidade geométricos de paramentos exteriores 
Nome do 

monumento,  
localização 

do paramento 
IFP IDP IAH e IAV 

Igreja de S. 
João Baptista 

de Gatão,  
2 

   

Igreja de S.ª 
Maria de 
Veade,  

2 
   

Igreja do 
Salvador de 

Ribas,  
4     

Igreja do 
Salvador de 
Fervença,  

3    

 
Na tabela 5.6 apresentam-se os resultados numéricos dos índices de irregularidade geométricos e dos 
coeficientes de esbelteza dos paramentos exteriores, utilizando a localização dos paramentos indicada 
na fig. 5.5. 
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Tab. 5.6 - Resultados numéricos dos parâmetros analisados de paramentos exteriores  
Nome do monumento - localização 

do paramento IFP IDP IAH IAV Coeficiente 
de esbelteza 

Mosteiro S.ª Maria de Pombeiro  1 2.392% 12.636
% 0.305% 39.785

% 12.63 
Igreja S. Vicente de Sousa  1 2.856% 14.161

% 0.231% 51.421
% 7.39 

Igreja Salvador Unhão  2 2.436% 14.668
% 0.625% 42.956

% 7.88 
Igreja S.ª Maria de Airães  3 2.067% 15.976

% 0.409% 24.333
% 6.52 

Igreja S. Mamede de Vila Verde  3 4.841% 14.175
% 0.495% 24.132

% 6.92 
Igreja Salvador de Aveleda  3 1.038% 15.624

% 1.191% 42.701
% 5.57 

Igreja S.ª Maria de Meinedo  2 3.122% 15.182
% 0.370% 21.921

% 5.18 
Mosteiro S. Pedro de Ferreira  3 1.768% 13.293

% 0.214% 48.368
% 10.25 

Capela Sr.ª da Piedade de Quintã  2 7.304% 17.068
% 2.430% 34.368

% 4.58 
Mosteiro S. Pedro de Cête  2 2.995% 15.663

% 0.063% 48.771
% 8.56 

Ermida Nossa Sr.ª do Vale  3 4.725% 16.081
% 0.654% 21.698

% 5.91 
Mosteiro Paço de Sousa  1 2.437% 12.134

% 0.155% 36.405
% 10.96 

Igreja S. Pedro de Abragão  3 1.663% 11.810
% 0.062% 44.815

% 6.72 
Igreja S. Gens de Boelhe  3 2.088% 14.580

% 0.240% 33.465
% 6.00 

Igreja Salvador de Cabeça Santa  2 1.768% 14.642
% 0.285% 49.000

% 7.50 
Igreja S. Miguel de Entre-os-Rios  1 2.344% 14.203

% 0.360% 51.407
% 8.67 

Igreja Natividade de Escamarão  2 3.058% 16.310
% 0.360% 33.703

% 5.94 
Igreja S.ª Maior de Tarouquela  3 2.355% 13.638

% 0.499% 25.994
% - 

Igreja S. Cristóvão de Nogueira  2 1.992% 15.629
% 0.402% 29.988

% 6.21 
Mosteiro S.ª Maria de Cárquere  1 3.122% 17.089

% 1.245% 45.081
% - 

Igreja S. Martinho de Mouros  2 1.477% 14.656
% 0.150% 28.360

% - 
Igreja S.ª Maria de Barrô  2 2.033% 16.640

% 0.293% 25.647
% - 

Igreja S. Tiago de Valadares  2 2.608% 14.562
% 0.118% 45.720

% 5.92 
Mosteiro S.º André de Ancede  3 2.465% 15.910

% 0.384% 21.347
% 10.27 

Capela Livração de Fandinhães  4 2.250% 15.589
% 0.411% 31.200

% 5.75 
Mosteiro Sª. M. Vila Boa do Bispo  2 2.611% 14.718

% 0.342% 33.565
% 8.34 

Igreja S.º Vila Boa de Quires  3 3.350% 13.741
% 0.522% 61.672

% 6.71 
Igreja S.º Isidoro de Canaveses  3 2.477% 16.124

% 0.367% 50.174
% 4.91 

Igreja S.ª Maria de Sobretâmega  6 4.160% 15.474
% 1.217% 13.933

% - 
Igreja S. Nicolau de Canaveses  6 3.928% 16.256

% 1.979% 33.967
% - 

Igreja S. Martinho de Soalhães  2 3.076% 16.414
% 0.401% 42.031

% - 
Igreja Salvador de Tabuado  3 2.487% 14.191

% 0.425% 19.559
% - 

Igreja S.ª M. de Jazente  3 2.922% 14.236
% 0.635% 53.772

% 6.05 
Igreja S.ª Maria de Gondar  1 3.332% 15.357

% 0.654% 41.120
% 8.29 

Igreja Salvador de Lufrei  3 0.931% 14.869
% 0.085% 45.533

% 6.19 
Igreja Salvador de Real  2 2.489% 14.605

% 0.489% 46.659
% - 

Mosteiro Salvador de Travanca  3 3.619% 12.356
% 0.667% 57.037

% 8.04 
Mosteiro S. Martinho de Mancelos  3 2.848% 13.795

% 0.334% 62.086
% 7.96 

Mosteiro Salvador Freixo Baixo  2 2.789% 14.603
% 0.408% 33.743

% 7.50 
Igreja S.º André de Telões  2 4.102% 12.271

% 0.980% 47.547
% 8.74 

Igreja S. João Baptista de Gatão  2 1.440% 13.520
% 0.357% 59.516

% 6.76 
Igreja S.ª Maria de Veade  2 2.852% 16.318

% 0.495% 21.151
% - 

Igreja Salvador de Ribas  4 3.233% 15.220
% 0.555% 42.502

% - 
Igreja Salvador de Fervença  3 1.399% 11.761

% 0.060% 41.496
% - 
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Na tabela 5.7 apresenta-se os resultados do parâmetro numero de travadouros por metro quadrado dos 
paramentos exteriores, utilizando a localização dos paramentos indicada antes da tab. 5.5. 
 

Tab. 5.7  Resultados do parâmetro número de travadouros por m² 
Nome do Monumento - localização do 

paramento 
Travadouros 

pelo menos 
5 a 6/m² de 

parede 
pelo menos 
3 a 4/m² de 

parede 
pelo menos 

3/m² de 
parede 

Mosteiro S.ª Maria de Pombeiro  1   x 
Igreja S. Vicente de Sousa  1   x 

Igreja Salvador Unhão  2  x  
Igreja S.ª Maria de Airães  3  x  

Igreja S. Mamede de Vila Verde  3   x 
Igreja Salvador de Aveleda  3   x 
Igreja S.ª Maria de Meinedo  2 x   

Mosteiro S. Pedro de Ferreira  3  x  
Capela Sr.ª da Piedade de Quintã  2   x 

Mosteiro S. Pedro de Cête  2 x   
Ermida Nossa Sr.ª do Vale  3   x 
Mosteiro Paço de Sousa  1  x  

Igreja S. Pedro de Abragão  3 x   
Igreja S. Gens de Boelhe  3   x 

Igreja Salvador de Cabeça Santa  2  x  
Igreja S. Miguel de Entre-os-Rios  1   x 
Igreja Natividade de Escamarão  2  x  
Igreja S.ª Maior de Tarouquela  3  x  
Igreja S. Cristóvão de Nogueira  2   x 
Mosteiro S.ª Maria de Cárquere  1   x 
Igreja S. Martinho de Mouros  2  x  

Igreja S.ª Maria de Barrô  2   x 
Igreja S. Tiago de Valadares  2   x 

Mosteiro S.º André de Ancede  3  x  
Capela Livração de Fandinhães  4   x 

Mosteiro Sª. M. Vila Boa do Bispo  2  x  
Igreja S.º Vila Boa de Quires  3 x   

Igreja S.º Isidoro de Canaveses  3  x  
Igreja S.ª Maria de Sobretâmega  6   x 
Igreja S. Nicolau de Canaveses  6  x  
Igreja S. Martinho de Soalhães  2   x 

Igreja Salvador de Tabuado  3   x 
Igreja S.ª M. de Jazente  3  x  

Igreja S.ª Maria de Gondar  1   x 
Igreja Salvador de Lufrei  3   x 
Igreja Salvador de Real  2   x 

Mosteiro Salvador de Travanca  3  x  
Mosteiro S. Martinho de Mancelos  3   x 

Mosteiro Salvador Freixo Baixo  2   x 
Igreja S.º André de Telões  2   x 

Igreja S. João Baptista de Gatão  2   x 
Igreja S.ª Maria de Veade  2  x  
Igreja Salvador de Ribas  4   x 

Igreja Salvador de Fervença  3  x  
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5.4.2. RESULTADOS DA COMPARAÇÃO ENTRE O INTERIOR E O EXTERIOR DO MESMO PARAMENTO 
Sobre a comparação dos índices de irregularidade geométrica de um paramento, entre o exterior e o 
interior, para permitir concluir sobre a sua semelhança, como já referido no capítulo 4, salientamos o 
facto de não ter sido possível fazer esta comparação para todos os monumentos visitados, devido à 
impossibilidade de visitar o seu interior, ou à existência de paramentos interiores rebocados ou com 
património integrado ou à impossibilidade de obter informações viáveis sobre o interior ou o exterior. 
Na maioria dos casos seguintes, foram executados novos desenhos em formato digital, pois era 
necessário que os paramentos em comparação, entre o interior e o exterior, fossem o mesmo paramento. 
Apenas na Igreja de Santo Isidoro de Canaveses e na Igreja de Santa Maria de Gondar foi utilizado o 
mesmo paramento exterior do utilizado anteriormente nos resultados gerais. Na tab. 5.8 apresentam-se 
os resultados desta comparação, indicando-se se o paramento é interior ou exterior. 
 

Tab. 5.8  Resultados gráficos da comparação de um paramento entre o interior e o exterior 

Nome do 
monumento,  
localização 

IFP IDP IAH e IAV 

Igreja de São 
Gens de 
Boelhe,  
interior     

Igreja de São 
Gens de 
Boelhe,  
exterior    

Igreja do 
Salvador de 

Cabeça Santa,  
interior 

   

Igreja do 
Salvador de 

Cabeça Santa,  
exterior 
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Tab. 5.8 (cont.)  Resultados gráficos da comparação de um paramento entre o interior e o exterior 

Nome do 
monumento,  
localização 

IFP IDP IAH e IAV 

Mosteiro de 
Santa Maria 
de Cárquere,  

interior    

Mosteiro de 
Santa Maria 
de Cárquere,  

exterior    

Igreja de S.º 
André de Vila 
Boa Quires,  

interior    

Igreja de S.º 
André de Vila 
Boa Quires,  

exterior    

Igreja de S.º 
Isidoro de 

Canaveses, 
interior 

   

Igreja de S.º 
Isidoro de 

Canaveses, 
exterior    
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Tab. 5.8 (cont.)  Resultados gráficos da comparação de um paramento entre o interior e o exterior 
Nome do 

monumento,  
localização 

IFP IDP IAH e IAV 

Igreja de S.ª 
Maria de 
Gondar,  
interior 

   

Igreja de S.ª 
Maria de 
Gondar,  
exterior 

   

Mosteiro 
Salvador de 

Freixo de 
Baixo,  
interior    

Mosteiro 
Salvador de 

Freixo de 
Baixo,  

exterior    
  Na tab. 5.9 apresentam-se os valores numéricos da comparação referida anteriormente. 

Tab. 5.9  Resultados numéricos dos índices da comparação de um paramento entre o interior e o exterior 
Nome do monumento- localização  IFP IDP IAH IAV 

Igreja de São Gens de Boelhe - interior 1.371% 17.084% 0.210% 67.712% 
Igreja de São Gens de Boelhe - exterior 1.480% 15.810% 0.185% 39.454% 

Igreja Salvador de Cabeça Santa - interior 2.253% 16.626% 0.146% 25.750% 
Igreja Salvador de Cabeça Santa - exterior 1.313% 15.868% 0.277% 29.238% 
Mosteiro S.ª Maria de Cárquere - interior 2.732% 15.682% 0.463% 21.946% 
Mosteiro S.ª Maria de Cárquere - exterior 2.762% 17.085% 0.266% 33.393% 
Igreja S.º André Vila Boa Quires - interior 4.924% 16.368% 1.368% 39.758% 
Igreja S.º André Vila Boa Quires - exterior 2.212% 16.522% 0.197% 50.840% 
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Tab. 5.9 (cont.)  Resultados numéricos dos índices da comparação de um paramento entre o interior e o 
exterior 

Nome do monumento- localização  IFP IDP IAH IAV 
Igreja S.º Isidoro de Canaveses - interior 2.077% 14.342% 0.443% 42.571% 
Igreja S.º Isidoro de Canaveses - exterior 2.477% 16.124% 0.367% 50.174% 

Igreja de S.ª Maria de Gondar - interior 2.227% 15.767% 0.365% 39.995% 
Igreja de S.ª Maria de Gondar - exterior 3.332% 15.357% 0.654% 41.120% 

Mosteiro Salvador Freixo Baixo - interior 2.972% 16.943% 0.775% 26.132% 
Mosteiro Salvador Freixo Baixo - exterior 3.771% 16.859% 0.872% 37.070% 

 
Na tab. 5.10 apresentam-se os resultados do número de travadouros por metro quadrado. 

Tab. 5.10  Resultados do parâmetro número de travadouros por m², do interior e do exterior 

Nome do Monumento - localização do 
paramento 

Travadouros 
pelo menos 5 a 
6/m² de parede 

pelo menos 3 
a 4/m² de 
parede 

pelo menos 
3/m² de 
parede 

Igreja São Gens de Boelhe - interior   x 
Igreja São Gens de Boelhe - exterior   x 

Igreja Salvador de Cabeça Santa - interior  x  
Igreja Salvador de Cabeça Santa - exterior  x  

Mosteiro S.ª Maria de Cárquere - interior   x 
Mosteiro S.ª Maria de Cárquere - exterior   x 
Igreja S.º André Vila Boa Quires - interior  x  
Igreja S.º André Vila Boa Quires - exterior x   
Igreja S.º Isidoro de Canaveses - interior  x  
Igreja S.º Isidoro de Canaveses - exterior  x  

Igreja de S.ª Maria de Gondar - interior   x 
Igreja de S.ª Maria de Gondar - exterior   x 

Mosteiro Salvador Freixo Baixo - interior   x 
Mosteiro Salvador Freixo Baixo - exterior   x 
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5.4.3. RESULTADOS DA COMPARAÇÃO DOS PARÂMETROS NA TENTATIVA DE ENCONTRAR SEMELHANÇAS  
Como referido anteriormente, o objetivo do trabalho foi o de encontrar semelhanças ou diferenças 
entre os paramentos dos Monumentos visitados (capelas ou ermidas, igrejas ou mosteiros). Para tal, 
foram feitas varias comparações dos parâmetros, tais como: 

 Comparação geral entre monumentos 
 Comparação entre tipos de monumentos 
 Comparação geral entre monumentos do mesmo vale 
 Comparação entre monumentos do mesmo vale e do mesmo tipo 
 Comparação geral por cidades 
 Comparação por cidade e por tipo de monumentos 
 Comparação entre monumentos por proximidade geográfica 
 Comparação entre monumentos por proximidade geográfica e por tipo 

Destas comparações, apresenta-se apenas a comparação por proximidade geográfica e por tipo de 
monumento na tab. 5.11 e na fig. 5.6, porque das comparações efetuadas esta é a que apresenta mais 
semelhanças entre monumentos. Na fig. 5.6 apresenta-se um mapa com a marcação dos grupos de 
monumentos, as restantes comparações e os gráficos das comparações, constam do anexo B. 

 Fig. 5.6  Mapa da RR, com a marcação dos grupos de monumentos 
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Tab. 5.11  Resultados da comparação de índices por proximidade geográfica e por tipo de monumento 
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5.5. DISCUSSÃO DE RESULTADOS 
5.5.1. RESULTADOS GERAIS  
Dos resultados obtidos da comparação parâmetro a parâmetro, é possível referir que: 
- Os valores do Índice de forma variam entre 7.304% na Capela da Senhora da Piedade da Quintã e 
0.931% na Igreja do Salvador de Lufrei, tab. 5.12 a), as cores das pedras estão de acordo com o 
apresentado na fig. 4.9; 

Tab. 5.12 a)  Apresentação gráficas dos valores máximo e mínimo do índice de forma, e fotografia dos 
respetivos paramentos  

  
Capela da Senhora da Piedade da Quintã 

  
Igreja do Salvador de Lufrei 

 
- Os valores do Índice de tamanho das pedras variam entre 17,089% Mosteiro de Santa Maria de 
Cárquere e 11.761% na Igreja do Salvador de Fervença, tab. 5.12 b); 

Tab. 5.12 b)  Apresentação gráficas dos valores máximo e mínimo do índice de tamanho das pedras, e 
fotografia dos respetivos paramentos  

  
Mosteiro de Santa Maria de Cárquere 

 
 

Igreja do Salvador de Fervença 
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- Os valores do Índice de alinhamento horizontal variam entre 2.430% na Capela da Senhora da 
Piedade da Quintã e 0.060% na Igreja do Salvador de Fervença, tab. 5.12 c); 

Tab. 5.12 c)  Apresentação gráficas dos valores máximo e mínimo do índice de alinhamento horizontal, e 
fotografia dos respetivos paramentos  

  
Capela da Senhora da Piedade da Quintã 

  
Igreja do Salvador de Fervença 

 
- Os valores do Índice de alinhamento vertical variam entre 62.086% no Mosteiro de São Martinho de 
Mancelos e 13.933% na Igreja de Santa Maria de Sobretâmega, tab. 5.11 d); 

Tab. 5.12 d)  Apresentação gráficas dos valores máximo e mínimo do índice de alinhamento vertical, e 
fotografia dos respetivos paramentos  

  
Mosteiro de São Martinho de Mancelos 

  
Igreja de Santa Maria de Sobretâmega 
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- O número de travadouros por metro quadrado, agrupam-se em: 
 5 a 6 por  de parede, existem 4 paramentos; 
 3 a 4 por  de parede, existem 16 paramentos; 
 pelo menos 3 por  de parede, existem 24 paramentos. 

- Os valores do coeficiente de esbelteza variam entre 12.630 no Mosteiro de Santa Maria de Pombeiro 
e 4.580 na Capela da Senhora da Piedade da Quintã. 
 
5.5.2. RESULTADOS DA COMPARAÇÃO ENTRE O INTERIOR E O EXTERIOR DO MESMO PARAMENTO  
A comparação entre o exterior e o interior do mesmo paramento de um monumento, foi feita com o 
objetivo de se tentar inferir se os paramentos seriam do mesmo tipo construtivo. Para isso foram 
comparados os índices de irregularidades e o número de travadouros dos paramentos. Desta comparação, 
podemos referir que: 
- Na Igreja de São Gens de Boelhe os valores de IFP, de IDP e de IAH são aproximados e o número de 
travadouros é igual, enquanto o valor de IAV é diferente, consideramos então que os paramentos são do 
mesmo tipo construtivo;  
- Na Igreja do Salvador de Cabeça Santa os valores de IDP, de IAH e de IAV são aproximados e o número 
de travadouros é igual, enquanto o valor de IFP é diferente, consideramos então que os paramentos são 
do mesmo tipo construtivo; 
- No Mosteiro de Santa Maria de Cárquere os valores de IFP, de IDP e de IAH são aproximados e o 
número de travadouros é igual, enquanto o valor de IAV é diferente, consideramos então que os 
paramentos são do mesmo tipo construtivo; 
- Na Igreja de Santo André de Vila Boa de Quires o valor de IDP é aproximado enquanto que os valores 
de IFP, de IAH, de IAV e o número de travadouros são diferentes, consideramos então que os paramentos 
não são do mesmo tipo construtivo; 
- Na Igreja de Santo Isidoro de Canaveses os valores de IFP, de IAH e de IAV são aproximados e o 
número de travadouros é igual, enquanto que o valor de IDP é diferente, consideramos então que os 
paramentos são do mesmo tipo construtivo; 
- Na Igreja de Santa Maria de Gondar os valores de IDP, de IAH e de IAV são aproximados e o número 
de travadouros é igual, enquanto que o valor de IFP é diferente, consideramos então que os paramentos 
são do mesmo tipo construtivo; 
- No Mosteiro do Salvador de Freixo de Baixo os valores de IDP e de IAH são aproximados e o número 
de travadouros é igual, enquanto que os valores de IFP e de IAV são diferentes. Neste caso consideramos 
estes paramentos como do mesmo tipo construtivo, pois a diferença dos valores de IFP é de apenas 0,8%. 
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5.5.3. RESULTADOS DA COMPARAÇÃO INDIVIDUAL DE PARÂMETROS  
Como já foi referido anteriormente, na tentativa de encontrar semelhanças ou diferenças entre os 
paramentos exteriores dos monumentos, realizou-se a comparação parâmetro a parâmetro (exceto o 
coeficiente de esbelteza). Para tal, dividiram-se os valores em intervalos, com o seguinte critério: 
- Número de travadouros por m²: dividiram-se os monumentos pelas 3 classes existentes; 
- Índices: dividiram-se os valores por classes que se consideram serem as adequadas, juntando os 
máximos e os mínimos, nos intervalos respetivos, e para os restantes dados criaram-se os intervalos 
considerados relevantes face à gama de valores existentes.  
Nas tab. 5.13, apresentam-se os vários intervalos dos resultados por parâmetro. Para cada intervalo, os 
números dos monumentos da RR, apresentados estão ordenados por ordem crescente do valor do 
parâmetro no respetivo intervalo indicando o número da RR por ordem crescente de valor (exceto no 
caso do número de travadouros). 

Tab. 5.13 a)  Intervalos de valores do Índice de Forma 
Índice de Forma 

Intervalo de valores Nº dos Monumentos 
IFP < 1% 48 

1 IFP < 2% 8, 58, 54, 30, 20, 12, 22, 27 
2 IFP < 3% 31, 5, 21, 35, 23, 26, 1, 3, 18, 34, 

39, 43, 49, 32, 37, 52, 51, 56, 2, 45, 
15 

3 IFP < 4% 25, 42, 10, 29, 57, 47, 38, 50, 41 
4 IFP < 5% 53, 40, 17, 6 

IFP % 14 
 
 

Tab. 5.13 b)  Intervalos de valores do Índice de Tamanho 
Índice de Tamanho 

Intervalo de valores Nº dos Monumentos 
IDP < 12% 58, 20 

12 IDP < 13% 18, 53, 50, 1 
13 IDP < 14% 12, 54, 26, 38, 51 
14 IDP < 15% 2, 6, 43, 23, 45, 32, 21, 52, 49, 22, 

30, 3, 37, 48 
15 IDP < 16% 10, 57, 47, 40, 35, 8, 27, 15, 34, 5 
16 IDP < 17% 17, 39, 41, 25, 56, 42, 31 

IDP % 14, 29 
 
 

Tab. 5.13 c)  Intervalos de valores do Índice de Alinhamento Horizontal 
Índice de Alinhamento Horizontal 

Intervalo de valores Nº dos Monumentos 
IAH < 0.2% 58, 20, 15, 48, 32 30, 18 

0.2 IAH < 0.4% 12, 2, 21, 22, 31, 1, 51, 37, 54, 23, 
25, 39, 10, 34 

0.4 IAH < 0.6% 42, 27, 52, 5, 35, 43, 49, 6, 56, 26, 
38, 57 

0.6 IAH < 0.8% 3, 45, 47, 17, 50 
0.8 IAH < 1% 53 
1 IAH < 2% 8, 40, 29, 41 

IAH  2% 14 
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Tab. 5.13 d)  Intervalos de valores do Índice de Alinhamento Vertical  
Índice de Alinhamento Vertical 

Intervalo de valores Nº dos Monumentos 
IAV < 20% 40, 43 

2 IAV < 30% 56, 34, 17, 10, 6, 5, 31, 26, 30, 27 
3 IAV < 40% 35, 21, 37, 25, 52, 41, 14, 18, 1 
40 IAV < 50% 47, 58, 42, 57, 8, 3, 20, 29, 48, 32, 

49, 53, 12, 15, 22 
5 IAV < 60% 39, 23, 2, 45, 50, 54 

IAV 0% 38, 51 
 

Tab. 5.13 e)  Intervalos de valores do Número de travadouros 
Número de travadouros 

Intervalo de valores Nº dos Monumentos 
5 a 6 travadouros por m² 10, 15, 20, 38 
3 a 4 travadouros por m² 3, 5, 12, 18, 22, 25, 26, 30, 34, 37, 

39, 41, 45, 50, 56, 58 
pelo menos 3 travadouros por m² 1, 2, 6, 8, 14, 17, 21, 23, 27, 29, 31, 

32, 35, 40, 42, 43, 47, 48, 49, 51, 
52, 53, 54, 57 

 
 

Apresenta-se o mapa da fig. 5.7 como resumo dos resultados obtidos dos índices e do número de 
travadouros por m² obtidos para cada igreja, correspondendo aos intervalos apresentados nas tabs. 5.13 
 
Assim o quadrado (   ) corresponde ao Índice de Forma, o triangulo (  ) corresponde ao Índice de 
Tamanho, o hexágono (  ) corresponde ao Índice de Alinhamento Horizontal, o pentágono (  ) 
corresponde ao Índice de Alinhamento Vertical e o losango (    ) corresponde ao Número de travadouros 
/m², sendo as cores correspondentes aos intervalos seguintes:    
 

Tab. 5.14  Escala de cores consoante o parâmetro e os intervalos de valores 
Índice de Forma (    ) 

 Vermelho IFP < 1% 
Amarelo  IFP < 2% 
Verde IFP < 3% 

Azul Claro  IFP < 4% 
Azul  IFP < 5% 
Preto IFP  

Índice de Alinhamento Vertical (   )  
Vermelho IDP < 20% 
Amarelo 20  IDP < 30% 
Verde 30 IDP < 40% 

Azul Claro 40  IDP < 50% 
Azul 50  IDP < 60% 
Preto IDP % 

 

Índice de Tamanho (   )  
Vermelho IDP < 12% 
Amarelo 12  IDP < 13% 
Verde 13 IDP < 14% 

Azul Claro 14  IDP < 15% 
Azul 15  IDP < 16% 

Magenta 16  IDP < 17% 
Preto IDP % 

 

Índice de Alinhamento Horizontal (    )  
Vermelho IDP < 0.2% 
Amarelo 0.2  IDP < 0.4% 
Verde 0.4 IDP < 0.6% 

Azul Claro 0.6  IDP < 0.8% 
Azul 0.8  IDP < 1% 

Magenta 1  IDP < 2% 
Preto IDP % 

 

Número de Travadouros /m² (   )  
Vermelho 5 a 6 

Verde 3 a 4 
Preto pelo menos 3 
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 Fig. 5.7  Mapa resumo dos índices e do número de travadouros, sendo os intervalos os das tabs. 5.13  
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Em seguida apresenta-se, uma tabela comparativa entre os valores da espessura, altura e coeficiente de 
esbelteza dos paramentos exteriores dos monumentos. Agruparam-se os paramentos por localização do 
paramento no monumento.   

Tab. 5.15  Tabela comparativa dos valores da espessura, altura e coeficiente de esbelteza de paramentos 
Nº 
RR Nome do Monumento esp h h/esp 

Paramento Principal  Entrada da Nave 
1 Mosteiro de Santa Maria de Pombeiro 1.50 18.95 12.63 
2 Igreja de São Vicente de Sousa 1.38 10.20 7.39 

18 Mosteiro do Salvador de Paço de Sousa 1.47 16.11 10.96 
23 Igreja de São Miguel de Entre-os-Rios 1.00 8.67 8.67 
47 Igreja de Santa Maria de Gondar 1.03 8.54 8.29 

Paramento do lado direito e esquerdo da Capela-mor 
35 Capela Sr.ª da Livração de Fandinhães 0.93 5.35 5.75 

Paramento do lado direito e esquerdo da Nave 
3 Igreja do Salvador de Unhão 0.96 7.56 7.88 
5 Igreja de Santa Maria de Airães 0.83 5.41 6.52 
6 Igreja de São Mamede de Vila Verde 0.91 6.30 6.92 
8 Igreja do Salvador de Aveleda 1.10 6.13 5.57 

10 Igreja de Santa Maria de Meinedo 1.10 5.70 5.18 
12 Mosteiro São Pedro de Ferreira 1.22 12.50 10.25 
14 Capela da Senhora da Piedade de Quintã 0.74 3.39 4.58 
15 Mosteiro de São Pedro de Cête 1.09 9.33 8.56 
17 Ermida da Nossa Senhora do Vale 0.64 3.78 5.91 
20 Igreja de São Pedro de Abragão 1.09 7.33 6.72 
21 Igreja de São Gens de Boelhe 0.85 5.10 6.00 
22 Igreja do Salvador de Cabeça Santa 1.00 7.50 7.50 
25 Igreja N. Sr.ª da Natividade de Escamarão 0.97 5.76 5.94 
27 Igreja de São Cristóvão de Nogueira 0.85 5.28 6.21 
32 Igreja de São Tiago de Valadares 1.03 6.10 5.92 
34 Mosteiro de Santo André de Ancede 0.73 7.50 10.27 
37 Mosteiro de S.ª Maria de Vila Boa do Bispo 1.05 8.76 8.34 
38 Igreja de S.º André de Vila Boa de Quires 1.19 7.98 6.71 
39 Igreja de Santo Isidoro de Canaveses 1.25 6.14 4.91 
45 Igreja de Santa Maria de Jazente 0.95 5.75 6.05 
48 Igreja do Salvador de Lufrei 0.96 5.94 6.19 
50 Mosteiro do Salvador de Travanca 1.40 11.25 8.04 
51 Igreja de São Martinho de Mancelos 1.00 7.96 7.96 
52 Mosteiro do Salvador de Freixo de Baixo 1.00 7.50 7.50 
53 Igreja de Santo André de Telões 0.90 7.87 8.74 
54 Igreja São João Batista de Gatão 0.95 6.42 6.76 
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De referir que, o paramento analisado do Mosteiro de Santa Maria de Pombeiro (1), da Igreja de São 
Mamede de Vila Verde (6), do Mosteiro de São Pedro de Ferreira (12), do Mosteiro do Salvador de Paço 
de Sousa (18) e do Mosteiro de Santo André de Ancede (34), não cumpre o critério da esbelteza, para 
serem considerados como paredes resistentes, segundo o EC 8. Em termos de espessura mínima, todos 
os monumentos cumprem o critério para serem considerados como paredes resistentes segundo EC8.  
Os monumentos onde não temos informação suficiente para calcular o coeficiente de esbelteza são: a 
Igreja de Santa Maria Maior de Tarouquela (26), a Igreja de Santa Maria de Cárquere (29), a Igreja de 
São Martinho de Mouros (30), a Igreja de Santa Maria de Barrô (31), a Igreja de Santa Maria de 
Sobretâmega (40), a Igreja de São Nicolau de Canaveses (41), Igreja de São Martinho de Soalhães (42), 
Igreja do Salvador de Tabuado (43), a Igreja do Salvador de Real (49), a Igreja de Santa Maria de Veade 
(56), a Igreja do Salvador de Ribas (57) e a Igreja do Salvador de Fervença (58). 
 
Da comparação individual dos parâmetros, não nos foi possível encontrar uma semelhança geral entre 
os monumentos do estudo, apenas algumas semelhanças pontuais e maioritariamente geográficas. 
Da comparação por proximidade geográfica e por tipo de monumento fig. 5.6, encontramos algumas 
semelhanças pontuais, como se pode ver nas tabs. 5.16. O intervalo de valores destas semelhanças é 
muito mais curto que os intervalos apresentados anteriormente, pois considera-se semelhante ou 
aproximadamente semelhante parâmetros no mesmo valor unitário. Em seguida apresentam-se essas 
semelhanças por grupos de monumentos, geograficamente próximos, organizadas em 14 grupos: 
- no grupo 1, que engloba a Igreja de São Vicente de Sousa (2), a Igreja do Salvador de Unhão (3), a 
Igreja de Santa Maria de Airães (5) e Igreja de São Mamede de Vila Verde (6), as semelhanças 
encontradas foram: 

Tab. 5.16 a) Semelhanças de parâmetros entre monumentos do grupo 1 
Parâmetro Nº dos monumentos 

semelhantes 
Índice de forma 2, 3, 5 
Índice de tamanho 2, 3, 6 
Índice de alinhamento horizontal 5, 6 
Índice de alinhamento vertical 5, 6 
Nº de Travadouros: 3 a 4 por m² 3, 5 
Nº de Travadouros: pelo menos 3 por m² 3, 6 
Coeficiente de esbelteza 2, 3 e 5, 6 

 
-  no grupo 2, que engloba a Igreja do Salvador de Aveleda (8) e a Igreja de Santa Maria de Meinedo 
(10), apenas existe semelhança no índice de tamanho e no coeficiente de esbelteza; 
- no grupo 3, que engloba a Capela Nossa Senhora Da Piedade de Quintã (14) e a Ermida da Nossa 
Senhora do Vale (17), apenas existe semelhança no número de travadouros; 
- no grupo 4, que engloba o Mosteiro de São Pedro de Cête (15) e o Mosteiro do Salvador de Paço de 
Sousa (18), apenas existe semelhança no índice de forma; 
- no grupo 5, que engloba a Igreja de São Pedro de Abragão (20), a Igreja de São Gens de Boelhe (21) 
e a Igreja do Salvador de Cabeça Santa (22), as semelhanças encontradas foram: 
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Tab. 5.16 b) Semelhanças de parâmetros entre monumentos do grupo 5 
Parâmetro Nº dos monumentos 

semelhantes 
Índice de forma 20, 22 
Índice de tamanho 21, 22 
Índice de alinhamento horizontal 21, 22 
Coeficiente de esbelteza 20, 21 

- no grupo 6, que engloba a Igreja de São Miguel de Entre-os-Rios (23) e a Igreja da Nossa Senhora da 
Natividade de Escamarão (25), apenas existe semelhança no índice de alinhamento horizontal; 
- no grupo 7, que engloba a Igreja de Santa Maria Maior de Tarouquela (26) e a Igreja de São Cristóvão 
de Nogueira (27), apenas existe semelhança no índice de alinhamento horizontal; 
-  no grupo 8, que engloba a Igreja de São Martinho de Mouros (30), a Igreja de Santa Maria de Barrô 
(31) e a Igreja de São Tiago de Valadares (32), as semelhanças encontradas foram: 

Tab. 5.16 c) Semelhanças de parâmetros entre monumentos do grupo 8 
Parâmetro Nº dos monumentos 

semelhantes 
Índice de forma 31, 32 
Índice de tamanho 30, 32 
Índice de alinhamento horizontal 30, 32 
Nº de Travadouros: pelo menos 3 por m² 31, 32 

 
- no grupo 9, que engloba a Igreja de Santo André de Vila Boa de Quires (38), a Igreja de Santo Isidoro 
de Canaveses (39), Igreja de Santa Maria de Sobretâmega (40) e a Igreja de São Nicolau        de 
Canaveses, as semelhanças encontradas foram: 

Tab. 5.16 d) Semelhanças de parâmetros entre monumentos do grupo 9 
Parâmetro Nº dos monumentos 

semelhantes 
Índice de forma 38, 41 
Índice de tamanho 39, 41 
Índice de alinhamento horizontal 40, 41 
Nº de Travadouros: 3 a 4 por m² 39, 41 

 
- no grupo 10, que engloba a Igreja de São Martinho de Soalhães (42) e a Igreja do Salvador de Tabuado 
(43), apenas existe semelhança no índice de alinhamento horizontal; 
- no grupo 11, que engloba a Igreja de Santa Maria de Jazente (45), a Igreja de Santa Maria de Gondar 
(47), a Igreja do Salvador de Lufrei (48) e a Igreja de São João Baptista de Gatão (54), as semelhanças 
encontradas foram: 

Tab. 5.16 e) Semelhanças de parâmetros entre monumentos do grupo 11 
Parâmetro Nº dos monumentos 

semelhantes 
Índice de tamanho 45, 48 
Índice de alinhamento horizontal 45, 47 
Coeficiente de esbelteza 45, 48, 54 
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- no grupo 12, que engloba o Mosteiro do Salvador de Travanca (50), o Mosteiro de São Martinho de 
Mancelos (51) e o Mosteiro do Salvador de Freixo de Baixo (52), as semelhanças encontradas foram: 

Tab. 5.16 f) Semelhanças de parâmetros entre monumentos do grupo 12 
Parâmetro Nº dos monumentos 

semelhantes 
Índice de forma 51, 52 
Nº de Travadouros: pelo menos 3 por m² 51,52 
Coeficiente de esbelteza 50, 51, 52 

 
- no grupo 13, que engloba a Igreja de Santo André de Telões (53), a Igreja de São João Baptista de 
Gatão (54) e a Igreja do Salvador de Fervença (58), as semelhanças encontradas foram: 

Tab. 5.16 g) Semelhanças de parâmetros entre monumentos do grupo 13 
Parâmetro Nº dos monumentos 

semelhantes 
Índice de forma 54, 58 
Nº de Travadouros: pelo menos 3 por m² 53, 54 

 
- no grupo 14, que engloba a Igreja do Salvador de Ribas (57) e a Igreja de Santa Maria de Veade (56), 
apenas existe semelhança no índice de alinhamento horizontal. 
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6 
CONCLUSÃO 

 
O objetivo principal da dissertação era a tipificação construtiva das igrejas, capelas e mosteiros que 
integram a RR, através da determinação das semelhanças construtivas dos paramentos desses 
monumentos. Como referido a RR cinge-se a uma área territorial de certa forma restringida a uma área 
geográfica relativamente próxima sendo vantajoso aferir se as características geométricas e construtivas 
dos paramentos que constituem este património têm ou não semelhanças entre eles. Como facilmente se 
compreenderá uma tipificação construtiva poderá conduzir a uma tipificação das características e do 
comportamento mecânico das alvenarias, podendo-se extrapolar para outras construções (semelhantes 
ou não) as características e os comportamentos aferidos em diferentes Igrejas. A determinação das 
semelhanças nos paramentos teve por base a comparação de 6 parâmetros que se passam a explicar: 

 Índice de Forma das pedras 
 Índice de Tamanho das pedras 
 Índice de Alinhamento Horizontal das juntas 
 Índice de Alinhamento Vertical das juntas 
 Número de Travadouros 
 Coeficiente de Esbelteza 

Para além da comparação destes parâmetros que se baseiam em aspetos fundamentais das técnicas 
construtivas, foi ainda feita a comparação direta entre espessuras e alturas de paramentos 
correspondentes das várias igrejas, capelas e mosteiros.  
Apesar de se ter constatado que alguns parâmetros apresentam valores próximos, a conclusão de que 
existem paramentos iguais (ou seja, paramentos em que todos os índices têm valor idêntico) não foi 
possível. 
A análise global dos resultados, parâmetro a parâmetro, conduziu à elaboração de um mapa geográfico 
comparativo dos diferentes índices analisados/calculados que se apresentou na fig. 5.7 do capítulo 
anterior e onde se representa a distribuição dos índices e do número de travadouros por intervalos. Da 
análise deste mapa pode-se concluir que existe uma grande variabilidade de resultados, podendo em 
alguns casos inferir-se algumas semelhanças pontuais entre parâmetros de diferentes monumentos, 
predominantemente próximos. Esta conclusão, gerou a necessidade de fazer uma outra comparação 
através da análise dos parâmetros destes monumentos geograficamente próximos e agrupados por tipos, 
que se apresentou na fig. 5.6. Daqui conclui-se que existe entre alguns dos 6 parâmetros analisados. 
Assim conclui-se que, as semelhanças encontradas não correspondem a todos os parâmetros que 
definimos para a analise, mas conduziu-nos a semelhanças pontuais, como se demonstra nas tabs. 5.13. 
Considera-se que este trabalho é uma primeira análise global pretendendo uma tipificação construtiva 
dos paramentos das Igrejas/Capelas/Mosteiros que integram a RR e que poderá vir a integrar uma base 
de dados de características técnicas e construtivas da RR. Como mais valia deste trabalho considera-se 
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toda a recolha efetuada e tratamento da informação com a determinação dos índices atrás enunciados, 
considerando-se ser ainda necessário uma campanha de ensaios experimentais não destrutivos que 
possam vir a validar a informação recolhida em particular quanto ao número de travamentos por m², à 
interpretação do número de folhas de um mesmo paramento e à identificação das suas características 
mecânicas. Considera-se que os ensaios mais adequados serão os ensaios sónicos e os ensaios com 
macacos planos. 
No futuro a realização de campanha de ensaios do comportamento mecânico das paredes poderá vir a 
permitir estabelecer uma relação entre os diferentes tipos construtivos e as suas características 
mecânicas. 
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ANEXO A 
FICHAS DE VISITA DE TODOS OS 

MONUMENTOS VISITADOS 
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ANEXO B 
GRÁFICOS E TABELAS DAS VÁRIAS 

COMPARAÇÕES EFETUADAS 
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Gráficos dos índices da comparação geral entre Monumentos 
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Comparação por tipo de Monumento 
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Gráficos de comparação individual dos Índices por tipo de Monumento 
Mosteiros 
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Capelas e Ermidas 
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Igrejas 
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Comparação por Vale da RR a que pertencem os Monumentos 
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Gráficos de comparação por Vale da RR a que pertencem os Monumentos 
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Comparação por tipo de monumento e por Vale da RR a que pertencem  
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Comparação por cidade a que pertencem os Monumentos 
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Comparação por tipo de monumento e por cidade onde estão situados 
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Comparação por proximidade geográfica 

 
 
 
 


