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MEMÓRIA DESCRITIVA E JUSTIFICATIVA 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Refere-se a presente Memória Descritiva à revisão da proposta de intervenção para a Salvaguarda e Valorização 

do edifício da Igreja Matriz de S. Martinho de Bougado, localizada na Rua de S. Martinho 119, freguesia de 

Bougado, na Trofa. Para a revisão da proposta de intervenção foi tida em conta a informação constante no 

documento que se anexa, relativo ao Diagnóstico geral e Proposta de tratamento do Património integrado do 

edifício, realizado pela Dra. Sofia Lobo, Mestre em Conservação e Restauro. Este estudo foi solicitado com o 

intuito de fundamentar principalmente a proposta de intervenção nos tetos existentes, aproveitando-se a 

oportunidade para alargar o seu âmbito aos altares e retábulos, assim como aos painéis azulejares, entre 

outros aspetos. Foram executadas sondagens estratigráficas nas madeiras dos tetos para o estudo da sua 

policromia, tendo sido ainda possível caracterizar a qualidade da madeira e s seu estado de conservação. 

As conclusões deste estudo foram tidas em conta para a atualização da presente proposta de intervenção.  

 

O edifício consiste num imóvel de interesse municipal, localizado em zona de proteção, integrando um conjunto 

edificado de valor patrimonial. Na Planta de condicionantes do PDM da Trofa localiza-se em Zona de Património 

em vias de classificação – Zona de Proteção (4-Edifício da antiga “empresa fabril da Trofa de Abílio Costa 

Couto).  

O imóvel integra ainda a Área de Reabilitação Urbana do Núcleo Central da Cidade da Trofa. A proposta para 

a conservação e salvaguarda do edifício da Igreja Matriz de S. Martinho de Bougado, para além da proteção 

deste valor patrimonial, contribui também para a valorização deste conjunto urbano de que faz parte. 

A igreja insere-se em Prédio Urbano, descrito na Matriz com o n.º 1455, com área total de 915,56 m2, da qual 

412,7 m2 correspondem à área de implantação do edifício. 

A atual igreja de S. Martinho de Bougado terá sido erigida no ano de 1780 (data inscrita na fachada principal), 

no mesmo local da primitiva igreja. Já no séc. XX, no ano de 1916, a igreja sofreu obras de ampliação, tendo 

a fachada principal sido desmontada e reconstruída no local atual. 

A igreja é constituída por dois corpos principais com telhados de duas águas, correspondentes à Capela-Mor 

e Nave única com dois corpos laterais - Sacristias, com coberturas diferenciadas, adossados à Capela-mor, e 

Torre sineira.  

Tanto pelo exterior, como pelo interior, o edifício apresenta paramentos autoportantes em pedra de granito, 

rebocados com argamassas ricas em cimento Portland e pintados a branco, com cunhais, molduras de vãos, 

cornijas e embasamento pontual em cantaria de pedra aparente.  

Os telhados estão executados com telha cerâmica do tipo marselha e beirados executados com telha de meia 

cana.  
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Fig. 1 – Aspeto exterior da Igreja de S. Martinho de Bougado  

Fig. 2 – Aspeto interior da a partir da nave  
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No interior, o espaço constitui-se por nave única e presbitério, divididos por arco-principal, coro-alto e guarda-

vento em madeira.  

Os paramentos interiores encontram-se rebocados e pintados a branco, contendo lambrim em azulejo.  

Existem diferentes tipos de azulejo no interior do edifício. O lambrim é composto por azulejos de produção 

industrial e a sua colocação data de 1993, a última intervenção realizada. 

Observam-se, no entanto, alguns conjuntos de painéis azulejares muito anteriores a este período, de produção 

artesanal, nomeadamente na zona da pia batismal e na sacristia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3 – Azulejos do nicho da pia batismal  Fig. 4 – Azulejos em sacristia  
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Os tetos da capela-mor e da nave são em abóbada e estão construídos em madeira de riga, com prancha 

corrida e sistema de encaixe macho e fêmea, com policromia, e pensa-se que a sua construção datará de 

finais do séc. XIX, altura em que a igreja sofreu obras profundas nas coberturas. As sancas encontram-se 

executadas no mesmo material. A diferenciação do teto da nave em duas partes estará provavelmente 

relacionada com as obras de alteração da posição do coro-alto, aquando da ampliação do edifício.  

Entre a policromia de cor branca, que apresenta algumas patologias enumeradas mais à frente, destaca-se no 

centro do teto da nave, um elemento decorativo, com representação da custódia sobre o mundo. 

O teto em madeira existente sobre o coro-alto tem configuração plana, interrompendo a abóbada da nave. 

Esta descontinuidade estará relacionada com a data de ampliação da igreja, nomeadamente com o apeamento 

da fachada principal. Recentemente refeito, devido ao elevado estado de degradação do anterior com a mesma 

configuração, este encontra-se executado em madeira de pinho à cor natural. 

Fig. 5 – Pormenor do lambrim   Fig. 6 – Registo fotográfico da intervenção dos anos 90, 
que constata a inexistência do lambrim de azulejo na 
época e em que é visível a preparação do suporte para  
a sua colocação. 
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Fig. 6 – Teto Capela-mor   

Fig. 7 – Teto da Nave   
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De destacar é a existência de pintura decorativa com marmoreados sobre cantaria de pedra, tanto na Capela-

mor como na nave. Pensa-se que esta poderá datar do final do séc. XVIII, início do séc. XIX. 

Integra a igreja um conjunto retabular composto por retábulo-mor, dois altares laterais, três colaterais e um 

púlpito. De destacar ainda as sanefas e sanefão sobre arco-principal e coro-alto.  

 

 

Fig. 9 – Aspeto geral do conjunto 

Fig. 8 – Pintura decorativa do teto da Nave   
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No que diz respeito ao seu estado de conservação, o edifício apresenta graves sinais de degradação, sendo 

visíveis algumas patologias graves relacionadas com humidade e infiltrações, através das manchas e salitre, 

do destacamento de materiais e apodrecimento de alguns elementos. Os problemas principais aparentes 

advêm de infiltrações sofridas ao longo do tempo, quer diretas, pelo mau funcionamento do telhado, quer por 

ascensão por capilaridade. 

O edifício sofre ainda de alguns problemas ao nível da sua clareza espacial, quer ao nível da harmonia da 

acabamentos e revestimentos, quer ao nível da aplicação de materiais que são considerados desapropriados 

e prejudiciais à sua leitura. 

O espaço exterior da igreja foi intervencionado recentemente, no ano de 2017, pela Câmara Municipal da Trofa. 

Os trabalhos consistiram na pavimentação com lajes de granito com 6 cm de espessura, assentes sobre 

massame de betão de 10 cm de altura, com malhassol, sobre camada de brita com 10 cm de altura. Os 

trabalhos contemplaram ainda a redefinição de pendentes e colocação de grelhas para escoamento de águas 

pluviais. O relatório destes trabalhos é apresentado em anexo ao presente documento. 

 

 

SISTEMA CONSTRUTIVO 

 

O edifício da igreja está executado com paredes estruturais em alvenaria de pedra de granito, rebocadas quer 

pelo interior, quer pelo exterior. As coberturas são constituídas por estrutura de madeira, constituída por vigas, 

caibros e ripado, com assentamento direto de telhas do tipo marselha. As estruturas de sustentação de tetos 

encontram-se, como já foi mencionado, executadas também em madeira de riga. 

 

ANÁLISE DO ESTADO DE CONSERVAÇÃO  

 

COBERTURAS 

 

Os telhados apresentam mau estado geral de conservação. É visível o mau funcionamento geral das coberturas, 

assim como a inexistência de rufos, principalmente em remates de empenas, provocando infiltrações. 

Não sendo possível aceder à verificação de todo o conjunto, não se torna possível efetuar um diagnóstico 

pormenorizado acerca do estado de conservação da estrutura em madeira. Nas partes visíveis entre a 

cobertura e o tardoz do teto, não se verificaram danos ao nível da estabilidade das estruturas, encontrando-

se em razoável estado de conservação. Destaca-se a acumulação de sujidade no tardoz do teto devido à 

inexistência de qualquer proteção. No entanto, será de prever a existência de alguns madeiramentos 

degradados, devido ao mau funcionamento dos telhados. Esta análise detalhada será efetuada aquando da 

remoção total das telhas cerâmicas. 
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TETOS 

 

Os tetos, executados em madeira de riga, com prancha corrida e sistema de encaixe macho e fêmea, com 

policromia, apresentam razoável estado de conservação do suporte. Na zona visível do tardoz do teto verifica-

se que a estrutura se apresenta estável e sem deformações, destacando-se apenas pequenos focos de xilófago 

ativo nas zonas de carnaz dos barrotes. Do mesmo modo destaca-se a presença de acumulação de lixo sobre 

o tardoz.  

As principais patologias relacionadas com os tetos dizem respeito essencialmente às diferentes camadas de 

repintes aplicadas e ao fechamento de juntas entre pranchas com pastas rígidas desadequadas, que 

apresentam um elevado destacamento. 

O destacamento generalizado de camadas de policromia estão relacionadas com a sua aplicação sobre a 

camada de proteção original, condicionando a aderência entre os diferentes repinte e o suporte. 

Detetam-se alguns danos causados pela ineficiência do sistema de coberturas, com degradação das madeiras 

por infiltrações de água. 

De referir é ainda a presença generalizada de manchas, cujas sondagens apontam como causas a presença 

de sujidade entre as diferentes camadas de revestimento e as características das tintas aplicadas, de 

composição desadequada.  

Os tetos encontram-se atualmente repintados em tons de branco, com tintas desadequadas. Antes desta 

pintura terá existido uma anterior em tons de azul com estrelas, muito comum em edifícios similares. As 

sondagens efetuadas comprovam a sobreposição de 3 camadas sobre o original, cujo tratamento seria em 

verniz pigmentado, sendo duas em tons de azul e a última a branco.  

A pintura central do teto da nave encontra-se executada em fundo têxtil fixado sobre madeira e encontra-se 

em razoável estado de conservação, tendo sido repintada com materiais e tons idênticos ao original. 

As sancas de tetos apresentam-se estáveis, embora apresentem algumas patologias pontuais idênticas aos 

restantes elementos de tetos. As sondagens revelaram que as sancas foram pintadas uma única vez, sendo 

que sob esta pintura apenas existe o suporte lenhoso com camada de proteção em verniz pigmentado, tal 

como acontecia com os restantes elementos de tetos, estas. 

 

 

PAREDES 

 

As paredes de alvenaria de granito estão rebocadas com argamassas desapropriadas, ricas em cimento 

portland. Encontram-se em geral em mau estado de conservação, tanto pelo exterior como pelo interior. No 

exterior as superfícies apresentam algumas fissuras derivadas da rigidez das argamassas aplicadas, não 

indiciando no entanto, problemas ao nível estrutural. Para além disso apresentam manchas e zonas com 

destacamento de material e pintura. Pelo interior, as superfícies encontram-se em mau estado. São visíveis 
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bolhas de humidade, salitre, grandes manchas e zonas extensas de destacamento de material e destacamento 

de tinta.  

O acabamento final dos rebocos está executado com tinta branca, também de composição desadequada e em 

mau estado de conservação. 

De destacar é a presença de humidade e salitre proveniente, na maior parte dos casos, de infiltrações por 

capilaridade. O lambrim em azulejo industrial, colocado em 1993, que serviria para minimizar o efeito deste 

fenómeno, encontra-se em algumas zonas com descolamento e empolamento relativamente ao suporte, 

devido ao grau de humidade aí existente.  

O painel de azulejo artesanal presente no batistério é aquele que apresenta maior estado de degradação, com 

risco de perda substancial de elementos. Para além da desintegração de juntas, empolamentos 

desprendimento do suporte, os azulejos apresentam fissuras e lacunas de material, assim como deterioração 

do vidrado.  

Os painéis de azulejo artesanal existentes na sacristia encontram-se em razoável estado de conservação. 

 

Os elementos pétreos, com pedra à vista apresentam juntas fechadas com argamassas ricas em cimento 

Portland e muitas vezes aplicadas em quantidades excessivas e de forma desadequada.  

As zonas com pintura mural sobre pedra, apresenta-se em geral em bom estado de conservação, tanto no que 

diz respeito ao suporte pétreo, como à sua policromia. Detetam-se, no entanto, algumas zonas de 

destacamento, sujidade, presença de microrganismos e salitres pontuais. A área mais afetada é a cantaria que 

envolve o nicho da pia batismal, devido às infiltrações sofridas. 

 

 

PAVIMENTOS 

 

Os pavimentos do edifício encontram-se, em geral, executados em madeira aplicada sobre betonilha. Embora 

se considere que este revestimento não é o mais apropriado, este está em estado razoável de conservação, 

apresentando apenas os sinais normais de desgaste pelo uso do espaço. Não se verificam manchas de 

humidade ou de outros agentes de degradação. 

 

OUTROS ASPECTOS 

 

As portas em madeira necessitam de manutenção periódica, no entanto, o suporte apresenta-se em razoável 

estado de conservação. 

Os vãos de janelas têm pintura de grades desapropriada e colocação de vidros desadequados.  

A guarda do coro-alto encontra-se degradada e é considerada dissonante, quer em forma, quer ao nível do 

material e acabamento. Deveria ser removida para por a descoberto a grade existente. 
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As escadas de acesso ao Coro-alto, executadas em betão armado, são também consideradas dissonantes, 

quer ao nível estrutural, quer ao nível do seu revestimento e corrimão.  

 

 

PROPOSTA DE INTERVENÇÃO 

 

A presente proposta de intervenção centra-se nas principais patologias do edifício. Considera-se urgente 

resolver a questão das infiltrações e do elevado grau de humidade no interior do espaço.  

Para isso propõe-se um conjunto de intervenções ao nível das coberturas e tetos, revestimentos de paredes 

interiores e exteriores. O sistema de drenagem periférica deverá ser implementado, por forma a travar a 

ascensão de águas por capilaridade. 

A proposta baseia-se na análise geral do seu estado de conservação, aferindo-se as causas da degradação 

dos elementos que compõe o edifício, numa leitura global e integrada. É com base nos princípios que regem 

a intervenção na salvaguarda do património e no respeito pelo edificado que se propõe intervir.  

Pretende-se intervir segundo os princípios da reversibilidade e compatibilidade, tendo sempre em vista o 

respeito pelo edifício. Importa ainda referir que o projeto de conservação e restauro de um edifício não é 

fechado, sendo que está sempre sujeito a fatores inesperados que obrigam à adaptação constante da proposta 

de intervenção. Este será sempre um trabalho conjunto e multidisciplinar, sendo que qualquer alteração ou 

decisão serão devidamente fundamentadas e justificadas. 

 

COBERTURAS 

 

Ao nível de coberturas, propõe-se o levantamento total da telha existente, assim como de madeiras de ripado 

e caibros existentes. 

Proceder-se-á à limpeza, tratamento, consolidação e estabilização de estruturas de suporte com substituição 

pontual de elementos degradados, sempre que necessário. 

Serão cuidadosamente removidas as argamassas em elementos de coberturas, incluindo a limpeza de suportes, 

salvaguardando todos os elementos em pedra, tais como cornijas. 

As madeiras de estruturas serão tratadas e consolidadas com produto desinfestante do tipo Xilofene SOR 

Profissional e produto consolidante do tipo Paraloid B72.Serão colocados novos caibros em madeira de pinho 

tratado. 

Será colocado estrado/guarda-pó  com placa de OSB12 - Painel de partículas orientadas de madeira do tipo 

ONDULINE, [Medidas (CxLxH): 2500x1250x12mm] de Classe 3 (para ambientes húmidos), assentes sobre 

estrutura de madeira, incluindo todos os acessórios específicos do mesmo fabricante, necessários à correta 

execução dos trabalhos; 
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Será implementado sistema de impermeabilização através de aplicação de placas de Sub-Telha 

fibrobetuminosa da ONDULINE (mínimo de3Kg/m2), de face superior vermelha com proteção UV (pintura) e 

dupla resina (face superior einferior) com a ref.ª ST50 [Medidas (CxLxH): 2000x1000x24mm] para telha 

cerâmica do tipo LUSA, ou equivalente, incluindo todos os acessórios específicos do fabricante, necessários à 

correta execução dos trabalhos.  

Com vista à minimização da condensação, que afeta os elementos em madeira da cobertura, e pelo facto da 

própria caixa-de-ar existente entre coberturas e tardoz de teto cumprir também a função de isolamento 

térmico, não está proposta a colocação de painéis de isolamento para este fim.  

Serão colocadas novas telhas cerâmicas do tipo Lusa, da Coelho da Silva, ou equivalentes, com assentamento 

direto no ripado, a executar em madeira de pinho tratado, incluindo telhas de ventilação, telhas de cumeeira 

e todos os acessórios de fixação. Os beirados serão executados com telha de meia-cana. O eventual 

desnivelamento existente na linha de beirado deverá ser resolvido através da estrutura de suporte em madeira, 

evitando-se a colocação de camadas de enchimento e regularização em argamassa. As telhas de beirado 

devem permitir a ventilação do conjunto, prevendo-se a colocação de pentes tapa-pássaros; 

Os rufos, dobras e capeamento de coroamentos serão executados com chapa de zinco à cor natural.  

As estruturas de madeira, tanto da cobertura, como do teto, serão devidamente tratadas, com produtos 

apropriados, prevenindo o ataque de insetos. Embora não haja sinais visíveis da presença de térmitas no 

edifício, deve ponderar-se a colocação de armadilhas em locais estratégicos, para salvaguardar ataques futuros. 

 

TETOS 

 

Suporte 

Os tetos existentes serão devidamente tratados, de acordo com o projeto de conservação e restauro em anexo. 

A realização destes trabalhos será efetuada por equipa especializada. 

Será realizado levantamento fotográfico geral e pormenorizado. 

Deverão ser alvo de pré-fixação todas as zonas em destacamento. 

O tratamento das estruturas de suporte dos tetos e tardoz será realizado aquando do levantamento de 

coberturas. 

Após limpeza com aspiração de todos os elementos, as madeiras serão tratadas com desinfestante. As 

pranchas serão tratadas com produto do tipo Xilofene SOR Profissional e os elementos estruturais com Xilix 

Gel Curatif, ou equivalente. 

A consolidação, com vista a restabelecer a resistência das madeiras fragilizadas, devido ao ataque de insetos 

xilófagos, microrganismos ou outros fatores externos deverá ser realizada através da aplicação de produto do 

tipo Paraloid B72. 
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Os elementos de madeira que se encontrem muito degradados serão substituídos por novos, em madeira da 

mesma espécie e serão igualmente tratados. 

Os elementos metálicos, como pregos e cavilhas que estejam danificados ou já não cumpram a sua função 

serão removidos e substituídos por elementos inoxidáveis ou por cavilhas em madeira. Os restantes elementos 

metálicos deverão ser limpos e tratados com inibidor de corrosão. 

Os elementos soltos ou destacados serão fixos com recurso a cavilhas de madeira ou parafusos inoxidáveis. A 

fixação de cavilhas será realizada com Acetato de Polivinil Neutro. 

As juntas e fendas que apresentem grandes aberturas deverão ser preenchidas com madeira de baixa 

densidade, como a Balsa, fixa apenas de um dos lados, para permitir a dilatação do material, evitando nova 

fendilhação, com recurso a Acetato de Polivinil Neutro. 

 

Revestimento 

De acordo com o projeto de Conservação e Restauro, será efetuado o levantamento total de repintes de tetos, 

mantendo-se apenas os elementos decorativos existentes no centro de ambos (capela-mor e nave), que 

apenas sofrerão levantamento pontual de repintes. 

Será aplicada, sobre as superfícies limpas, camada de proteção com verniz pigmentado, com tonalidade a 

definir. 

As sancas e os elementos decorativos serão limpos e tratados, incluindo o preenchimento de lacunas com 

pastas adequadas, nivelamento e reintegração cromática. Por fim será aplicada nova camada de proteção. 

Os trabalhos serão obrigatoriamente executados por equipa de conservação e restauro especializada. 

 

PAREDES 

 

Paredes exteriores 

Os elementos pétreos serão limpos e tratados, sem recurso a técnicas abrasivas. Proceder-se-á à limpeza a 

seco das superfícies e remoção de eventuais nidificações e sujidades existentes nos planos horizontais. Deverá 

ser aplicado herbicida com produto à base de glifosato, para erradicação de herbáceas.  

Antes de proceder à limpeza, deverão ser removidos líquenes e fungos existentes, através de aplicação de 

produto biocida. A limpeza por via húmida deverá ser realizada com nebulizadores e escovas de cerdas naturais. 

Todos os elementos metálicos não funcionais deverão ser removidos e aqueles que mantêm a sua função 

deverão sofrer tratamento anti-oxidante com produtos adequados. 

As argamassas de junta serão removidas com abertura manual, com recurso a escopros e macetas e limpeza 

através de ar comprimido. O seu refechamento será efetuado com argamassas permeáveis ao vapor de água, 

com resistência mecânica inferior à da pedra, à base de cal e sem cimento Portland na sua composição e 
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cromaticamente integradas com o granito existente, devendo ser realizadas amostras em obra. 

Nas superfícies de pedra à vista será aplicado produto hidrorrepelente permeável ao vapor de água. 

Propõe-se como solução ideal a picagem integral dos rebocos de cimento Portland. Os suportes serão 

devidamente limpos, com eliminação de materiais soltos e preenchimento de lacunas com pedra da mesma 

natureza da existente, com argamassas permeáveis ao vapor de água, com resistência mecânica inferior à da 

pedra, à base de Cal hidráulica natural, cal hidratada e ligante pozolânico, do tipo “Weber.cal antique”. 

Proceder-se-á à consolidação do suporte sempre que a sua estabilidade ofereça dúvidas, através da aplicação 

de fibra de vidro entre camadas de argamassa, ou mesmo colocação de rede. As superfícies serão 

regularizadas com o mesmo produto. 

Embora esteja prevista a colocação de drenagem periférica, propõe-se a colocação de reboco de saneamento, 

macroporoso também à base de cal hidráulica natural e ligante pozolânico, do tipo “weber.cal sane”, ou 

equivalente, nas zonas junto ao solo até 1 m de altura, para minimização dos efeitos da ascensão de humidade 

por capilaridade. Este tipo de reboco permite a capacidade de retenção dos sais no seu interior, através da 

existência de uma rede de pequenos canais de evaporação de água ascendente e de microcâmaras com 

volume suficientemente capaz de acumular os sais cristalizados e acomodar a sua expansão. O encasque 

nestas zonas será realizado com o mesmo produto de saneamento. 

O revestimento final será compatível com os rebocos aplicados, permitindo a respiração das paredes, com 

argamassa à base de cal, do tipo “Weber.cal liso”, ou equivalente, de cor branca. 

 

Paredes interiores 

As paredes interiores serão tratadas com elevada precaução para proteção dos diferentes elementos a 

conservar, como painéis de azulejo a manter, pinturas murais em cantarias e património móvel integrado. No 

caso dos retábulos e conjuntos de talhas não serem removidos para tratamento, estes elementos deverão ser 

devidamente protegidos antes do início dos trabalhos e a sua coordenação será realizada por equipa de 

conservação e restauro. 

Nas paredes interiores propõe-se a remoção do lambrim de azulejo industrial, sendo que os restantes painéis 

serão devidamente conservados de acordo com o Projeto de Conservação e Restauro.  

No interior propõe-se igualmente a picagem integral dos rebocos de cimento Portland até à alvenaria. Os 

suportes serão limpos, com eliminação de materiais soltos e preenchimento de lacunas com pedra da mesma 

natureza da existente, com argamassas permeáveis ao vapor de água, com resistência mecânica inferior à da 

pedra, à base de Cal hidráulica natural, cal hidratada e ligante pozolânico, do tipo “Weber.cal antique”. Do 

mesmo modo, o suporte será consolidado e será aplicada fibra de vidro entre camadas de argamassa, ou 

colocação de rede, se necessário. As superfícies serão regularizadas com o mesmo produto e o revestimento 

final será com argamassa à base de cal, do tipo “Weber.cal liso”, ou equivalente, de cor branca, permitindo a 

respiração das paredes.  
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Do mesmo modo e pelas mesmas razões do proposto em paredes exteriores, também no interior será aplicado 

reboco de saneamento, macroporoso também à base de cal hidráulica natural e ligante pozolânico, do tipo 

“weber.cal sane”, ou equivalente, nas zonas junto ao pavimento até 1 m de altura. Este produto atua não como 

impermeabilizante mas sim como absorvente, com capacidade de reter a água no seu interior, não a 

direcionando para outros pontos das paredes. O encasque nestas zonas será realizado com o mesmo produto 

de saneamento. 

O revestimento final nestas zonas é o mesmo das restantes áreas de parede. O conjunto de argamassas 

propostas são compatíveis tanto com o suporte como na relação entre si, tentando-se encontrar a melhor 

solução para a resolução das patologias existentes e prevenindo-se o seu reaparecimento. 

Os painéis de azulejo a conservar deverão ser alvo de tratamento prévio, por forma a evitar a sua 

desintegração, considerando-se prioritário efetuar a pré-fixação pontual das zonas de destacamento ou em 

risco. Os processos serão de acordo com o Projeto de Conservação e Restauro. 

Do mesmo modo, o tratamento da pintura mural será realizado por equipa especializada e de acordo com o 

projeto da especialidade. 

 

DRENAGEM PERIFÉRICA 

 

O sistema de drenagens deverá ser implementado para a resolução das infiltrações por capilaridade. Estes 

trabalhos, assim como os demais a realizar nos pavimentos do piso térreo deverão ser sempre e 

impreterivelmente acompanhados por equipa de arqueologia, com realização prévia de plano de 

acompanhamento ou sondagens. 

Propõe-se a execução de drenagem periférica na fachada norte, zona de cotas mais elevadas relativamente 

ao edifício, e em que as paredes interiores aparecem mais afetadas pelo fenómeno da ascensão de águas por 

capilaridade. Antes do início dos trabalhos deverá verificar-se as cotas reais de pronto e inclinações dos 

pavimentos e restantes remates. Será efetuado o levantamento de pavimento e realizada a abertura de valas, 

com profundidade de acordo com a situação encontrada, até à fundação das paredes. As alvenarias enterradas 

deverão ser impermeabilizadas e protegidas com tela de PVC pitonada. Será colocado dreno enterrado com 

tubo flexível em polietileno com uma pendente mínima de 0,50%, com enchimento em brita filtrante, tudo 

envolto em manta geotêxtil. Por fim será recolocado pavimento final em lajeado de granito, tendo em conta 

as pendentes já pré-estabelecidas na intervenção realizada pela Câmara Municipal da Trofa. Os trabalhos serão 

obrigatoriamente acompanhados por equipa de arqueologia. 

 

Pretende-se com este conjunto de intervenções solucionar os problemas mais graves de que sofre o edifício, 

solucionando o problema das infiltrações e da humidade. 

A intervenção em paredes obrigará à revisão do sistema elétrico. Propõe-se a realização de um estudo de 
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iluminação, em consonância com o projeto de conservação e restauro, para que as alterações fiquem pelo 

menos salvaguardadas e o sistema pré-instalado.  

Numa outra fase de projeto seria de considerar atuar ao nível dos vãos de janelas, incluindo a colocação de 

caixilhos que permitam a ventilação do espaço, do tratamento e manutenção de pavimentos e portas em 

madeira. 

Em termos funcionais considera-se importante reajustar e otimizar alguns espaços, articulando todo o conjunto.  

Toda a zona que contempla o acesso ao coro-alto e a ligação à entrada da torre sineira deveria ser repensada, 

tanto em termos funcionais, como em termos de clareza espacial.  

O espaço de celebração, no seu conjunto, merece também ser pensado. 

Estas intenções deverão ser no futuro materializadas em projeto de arquitetura e respetivas especialidades. 

 

QUADRO SINÓTICO 

 

Área  total 
terreno 

Área de Im-
plantação do 

edifício   

Área bruta 
construção 
do edifício 

Volume de 
Construção 
do edifício 

N.º pisos do 
edifício 

Cércea do 
edifício 

Área im-
perme-abili-

zada 
 

m2 m2 m2  m3  
Acima da cota 

de soleira 
metros  

m3 

915,56 412,7 527,70 3549,00 2 8,45 412,7 
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