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1. Introdução 

Este documento apresenta a intervenção, metodologias e orçamento para a conservação e o restauro de 

suporte pétreo das fachadas exteriores e interiores do Forte da Largateira em Vila Praia de Âncora, Viana 

do Castelo, classificado como Imóvel de Interesse Público pelo Decreto n.º 47 508, DG, I Série, n.º 20, de 

24-01-1967. 

Este documento é constituído pela identificação das áreas a intervir, seu estado de conservação, fases 

de intervenção e metodologia adotadas. O levantamento de estado de conservação foi executado com 

base em visitas ao local e apreciação a olho nu de todas as patologias e causas de alteração presentes.  

As intervenções de Conservação e Restauro têm como objetivo o tratamento de colonização biológica  e 

limpeza do suporte pétreo. Esta será realizada por técnicos qualificados com formação adequada e 

especializada, cumprimento das regras de higiene e segurança no trabalho, utilização de materiais 

compatíveis com a natureza da obra (física, química e orgânica) e respeito pelos princípios de 

reversibilidade e originalidade da peça intervencionada, nunca inviabilizando intervenções futuras. 

 
Figura 1: localização do Forte. Google Maps 
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2. Conservação e Restauro 

2.1. Descrição 

Muralhas de Forte em silhares de granito de secção retangular de dimensões diversas. Serão alvo de 

intervenção as muralhas, as paredes interiores e fachadas de 3 edifícios na Praça de Armas. 

 

 

Fotografia 1: Vista geral do Forte 

 

 

 

Fotografia 2: Pormenor 
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2.2. Estado de Conservação 

O edificado é sujeito a muitos fatores de degradação, visto que a localização do Forte, junto ao porto de 

Vila Praia de Âncora, torna todo o conjunto patrimonial suscetível aos ventos marítimos, fragilizando e 

degradando o suporte. O estado de abandono, expõem o conjunto a uma concentração de anomalias 

que alteraram o seu estado de conservação.  

As patologias, anomalias e alterações presentes nas cantarias do Forte são as seguintes: 

 presença de manchas diversas derivadas da humidade e de águas pluviais; 

 juntas preenchidas com argamassas de cimento Portland; 

 presenças de plantas superiores; 

 colonização liquénica; 

 colonização biológica de musgos; 

 manchas de oxidação de elementos ferrosos; 

 filmes biológicos de cor negra e castanha escura; 

 dejectos de animais; 

 fissuras, lacunas e fraturas de suporte; 

 erosão do suporte proveniente das águas pluviais e ventos marítimos; 

 ausência de preenchimento de juntas; 

 

 

Fotografia 3: fachada principal (Norte). Pormenor. 

 

Fotografia 4: fachada principal (Norte). Pormenor. 
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Fotografia 5: fachada principal (Norte). Pormenor. 

 

Fotografia 6: fachada principal (Norte). Pormenor. 

 

Fotografia 7: Fachada Poente 

 

Fotografia 8: Fachada Poente 

 

 

Fotografia 9: Fachada Poente 

 

Fotografia : Fachada Poente. Pormenor 
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Fotografia 10: Fachada Sul 

 

Fotografia 11: : Fachada Sul 

 

 

Fotografia 12: Fachada Sul 

 

Fotografia 13: Fachada Sul 

 

 

Fotografia 14: Fachada Sul 

 

Fotografia 15: Fachada Sul 
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Fotografia 16: Fachada Sul 

 

Fotografia 17: Fachada Nascente 

 

 

Fotografia 18: Fachada Nascente 

 

Fotografia 19: Fachada Nascente 

 

 

Fotografia 20: interior 

 

Fotografia 21: interior 
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Fotografia 22: interior 

 

Fotografia 23: interior 

 

 

Fotografia 24: interior 

 

Fotografia 25: interior 

 

Fotografia 26: interior 

 

Fotografia 27: interior 
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Fotografia 28: interior 

 

Fotografia 29: interior 

 

 

Fotografia 30: interior 

 

Fotografia 31: interior 

2.3. Operações a realizar 

Para a realização da intervenção de acordo com o objetivo do projeto, as operações a realizar são as 

seguintes: 

 Levantamento fotográfico do estado de conservação e da intervenção realizada para elaboração 

de relatório; 

 Limpeza de superfícies; 

 Tratamento de desinfestação contra colonização biológica; 

 Tratamento de oxidação de elementos metálicos; 

 Hidrofugação (caso seja possível). 
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3. Metodologia da intervenção 

Levantamento Fotográfico do estado de conservação e intervenção realizada 

O Estudo e Registo deve obrigatoriamente preceder todas as operações que constarão dos capítulos 

seguintes. Assim, este artigo compreende quer o registo de todo o conjunto a intervencionar antes do 

início dos trabalhos, quer da intervenção compreendida nos capítulos seguintes, por meio de fotografia 

em suporte digital, incluindo:  

 perspetivas gerais antes e após a intervenção; 

 perspetivas de cada etapa de trabalho de modo a documentar de forma rigorosa e criteriosa 

toda a intervenção;  

 planos pontuais, que permitam caracterizar o estado de conservação e a(s) técnica(s) de 

execução.  

Pretende-se um levantamento rigoroso do conjunto a intervencionar com a recolha sistemática de toda 

a informação possível quanto aos materiais, técnicas de execução e estado de conservação antes, 

durante e após a intervenção.  

Levantamento Fotográfico de perspetivas gerais e de pormenor de todos os conjuntos, que permita 

documentar com qualidade e rigor a técnica de execução, materiais presentes, estado de 

conservação/degradação e intervenções anteriores.  

 

Limpeza das superfícies e tratamento de desinfestação contra colonização biológica e plantas 

superiores. 

Esta fase compreende a limpeza da superfície pétrea de granito, tendo como objetivo a eliminação de 

depósitos de natureza orgânica (colonização biológica e plantas superiores) e inorgânica; permitir outras 

fases de intervenção e melhorar a leitura do conjunto arquitetónico. A limpeza passará por três fases, a 

desinfestação, a limpeza a seco e limpeza por via húmida, mantendo sempre a patine natural de 

envelhecimento dos materiais. 

A desinfestação tem o objetivo de eliminar a colonização biológica presente no suporte pétreo, por 

aplicação a pincel ou aspersão de biocida de boa qualidade e largo espectro de acção, incluindo a prévia 

e cuidadosa limpeza e remoção mecânica das partes macroscópicas. Durante esta fase será aplicado um 

biocida à base de sais de amónia quaternária, Preventol RI 80 (entre 3 a 5% em água), aplicado em toda 

a superfície, no número de ciclos necessários à remoção completa do material orgânico, incluindo 

limpeza manual com escovas de nylon e produtos adequados. Para eliminação de plantas superiores será 

aplicada sobre a planta, antes da sua remoção, um herbicida do tipo Roundup® ou semelhante, no 

número de ciclos necessários até à completa eliminação das plantas superiores presentes. 
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A limpeza a seco é um método simples de remoção de depósitos de natureza pulverulenta, com recurso 

a espátulas de madeira ou plástico brando, bisturi, escovas de fibra vegetal, pincéis suaves, entre outros. 

O método por via húmida será realizado com recurso a água nebulizada, minimizando assim a 

acumulação de água no suporte, recorrendo a escovas para melhorar o processo de limpeza. Este tipo 

de limpeza, também, será executado com difusores/nebulizadores que dispersam as gotículas de água, 

exercendo, desta forma, uma pressão muito baixa sobre o revestimento, tornando a intervenção mais 

controlada, gradual e ponderada. Este processo será completado com pincéis e escovas. Em situações de 

maior dificuldade na remoção de manchas, principalmente nas esculturas, a limpeza será auxiliada com 

pastas de papel, tipo ARBOCELL, com soluções suspensas de solventes, tais como EDTA ou bicarbonato 

de amónia, ou outra a definir após testes de limpeza a apresentar. 

 

Tratamento de oxidação de elementos metálicos 

Esta fase compreende o tratamento da oxidação de elementos metálicos, com limpeza por via mecânica 

para remoção de óxidos e aplicação de conversor de ferrugem ou resina acrílica, Paraloid B72, diluída em 

Acetona, a 20%. 

Todos os elementos metálicos não funcionais, serão alvo de tentativa de remoção. 

Hidrofugação 

Esta fase compreende a aplicação de um hidrofugante com o objetivo de tornar a superfície mais 

resistente às ações das águas pluviais. Este tem como principal característica actuar unicamente nos 

poros de menores dimensões, deixando os de maior diâmetro livres para transferências de vapor de 

água. O objetivo não é tornar a superfície impermeável, mas sim o de a tornar hidrorrepelente, 

impedindo-a de penetrar nos poros. 

O hidrofugante, à base de siloxanos, Aguasil®100, da BIU, será aplicado por saturação do suporte através 

de pincéis ou aspersores, não alterando a coloração do suporte pétreo. 

Este procedimento só será executado, caso a quantidade de sais no suporte pétreo seja considerado 

aceitável pela equipa de intervenção e pelas Entidades Responsáveis 
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4. Orçamento 

Para a intervenção apresentada no capítulo 2 – Conservação e Restauro, a nossa empresa compromete-

se a executar os trabalhos pelo valor de 56.538,00€ (cinquenta e seis mil, quinhentos e trinta e oito euros) 

de acordo com os valores apresentados a seguir, aos quais acresce o IVA à taxa legal em vigor: 

 

4.1. Notas e Condições finais 

 

Nos valores apresentados estão incluídos: 

- Seguro de acidentes de trabalho de toda a equipa; 

- Equipamento de Higiene e Segurança do Trabalho, segundo legislação, para os Técnicos; 

- Materiais e ferramentas específicas à execução dos trabalhos; 

- Relatório de intervenção (documental e fotográfico); 

Nos valores apresentados estão excluídos: 

- IVA à taxa legal em vigor.  

É responsabilidade do adjudicante: 

- O fornecimento de luz e água necessários aos trabalhos. 

- Taxas e licenças associadas à execução.  

- Andaimes e estruturas de acesso; 

Prazos e garantias: 

- Esta proposta é válida por 90 dias. 

- Estimativa de prazo de intervenção: 180 dias 

- A garantia do trabalho realizado e dos materiais aplicados será de acordo com a legislação em vigor. 

 

 

Salientamos, que qualquer suspensão dos trabalhos, que não seja da responsabilidade da N/empresa, 

será alvo de ajuste dos valores apresentados. 

 

ARTIGO DESCRIÇÃO UNID. QUAN PREÇO UN. TOTAL*

1 Cantarias

1.1
Levantamento Fotográfico do estado de conservação e intervenção 

realizada
vg 1,00 5 200,00 € 5 200,00 €             

1.2
Limpeza das superfícies e tratamento de desinfestação contra 

colonização biológica e plantas superiores.
vg 1,00 50 338,00 € 50 338,00 €           

1.3 Tratamento de oxidação de elementos metálicos vg 1,00 500,00 € 500,00 €                

1.4 Hidrofugação vg 1,00 500,00 € 500,00 €                

Nos valores apresentados estão incluídos:
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Garantimos mão-de-obra por técnicos qualificados, cumprimento das regras de higiene e segurança no 

trabalho, utilização de consumíveis e materiais específicos à natureza da obra (física, química e orgânica), 

obedecendo aos princípios de reversibilidade e total respeito pela originalidade da peça intervencionada. 

 

 A Empatia, Lda. reserva o direito de utilizar as imagens recolhidas durante a intervenção para divulgação 

publicitária da empresa.  

 

 

 

Avintes, 3 de setembro de 2021 
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