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Resumo

RESUMO

Neste trabalho pretendeu fazer-se uma análise dinâmica linear para avaliar a segurança da estrutura
da Sé de Lisboa em caso de sismo.
Desenvolveu-se um modelo 3D com o programa comercial SAP 2000® (2005), a partir da medição da
geometria dos corpos do edifício no local. As dimensões que não foi possível medir no local foram
obtidas a partir de desenhos disponíveis no site do IHRU (Instituto da Habitação e da Reabilitação
Urbana). Visto não haver dados seguros quanto ao solo sobre o qual assenta este monumento,
restringiu-se a modelação das fundações a apoios encastrados.
O modelo foi calibrado a partir das frequências naturais de vibração da estrutura medidas in-situ.
Efectuou-se uma análise estática de acordo com o Regulamento de Segurança e Acções (RSA,1983)
e concluiu-se que o edifício verifica a segurança, se tivermos em conta apenas o peso próprio e
sobrecargas.
Foi simulado um sismo, por análise por espectro de resposta definida pelo RSA. O coeficiente de
sismicidade assume o valor 1 (Zona A, Lisboa). Admitiu-se terreno do Tipo III e coeficiente de
amortecimento de 5%.
Comparando com os efeitos do terramoto de 1755, conclui-se que uma análise dinâmica linear não é
suficiente para avaliar a segurança do edifício em caso de sismo, já que nem considera o
comportamento não linear dos materiais, nem a fissuração ou fadiga. No entanto, este modelo é
válido para indicar as zonas do monumento onde há uma maior probabilidade de fissuração dos
materiais em caso de ocorrência de um sismo semelhante ao previsto pelo RSA.

Palavras-chave: Sé de Lisboa, Terramoto de 1755, Análise Dinâmica, Comportamento Sísmico
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Abstract

ABSTRACT

The aim of this thesis was to evaluate the safety of the structure of the Lisbon Cathedral, Sé de
Lisboa, in the event of an earthquake.
A 3D model was developed with the commercial program SAP 2000® (2005), based on the
geometrical characteristics of the various parts of the building. The dimensions which could not be
measured in situ were obtained from drawings of the cathedral (available at IHRU - Instituto da
Habitação e da Reabilitação Urbana).
Simplifying assumptions were made for the model. Due to the absence of reliable information on the
building foundations, these were simulated with restrained embedded supports.
The model was calibrated with the values of the natural frequencies of vibration of the structure taken
from in situ measurements. By means of static analysis, under the loading defined by the Portuguese
Safety Code (RSA, 1983) the model demonstrated that the building is safe.
An earthquake was simulated by response spectrum analysis defined by RSA. The value of 1.0
(Lisbon, Area A) was taken for the seismicity of the region. Soil type III and damping coefficient 5%
were considered.
Some discrepancy was found between the linear analysis model and the known effects caused by the
earthquake of 1755.
It was concluded that a linear dynamic analysis is not sufficient to evaluate the safety of the building in
case of earthquake, since, for instance it does not take into account the nonlinear behavior of
materials. However, this model provides valid information on the parts of the monument where the
cracking probability will be greater in case of occurrence of an earthquake with the characteristics
defined by RSA.

Key-words: Sé de Lisboa, 1755 Lisbon Earthquake, Dynamic Analysis, Seismic Behavior
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Glossário

GLOSSÁRIO
Nomenclatura adoptada nos elementos descritivos, brevíssima descrição de cada elemento
(Silva et al., 2005)
Abóbada – obra de alvenaria para cobertura de recintos formada por um conjunto de pedras
apoiadas entre si e assente em paredes ou num sistema complexo de reforços e escoramento.
Abóbada de arco abatido - aquela cuja altura é menor que o raio que serviu de base ao seu traçado.
Abóbada artesoada – a que é dividida em compartimentos com molduras à volta e um motivo de
escultura ao centro.
Abóbada de aresta – a que resulta do cruzamento perpendicular de duas abóbadas de berço, com a
mesma abertura, de que as chaves estão no mesmo plano, projectando interiormente arestas
salientes. As duas linhas curvas formam arestas em cruz, que dividem a abóbada em quatro
compartimentos. Neste sistema, o esforço, em vez de ser contínuo como na abóbada de berço,
exerce-se sobre os quatro pontos de apoio nos quais terminam as arestas.
Abóbada de berço apoiada em arcos torais – é aquela cuja secção é semicircular, sendo portanto
uma abóbada semicilíndrica gerada por um arco de volta perfeita prolongado indefinidamente. A
abóbada é reforçada em cada tramo por um arco que descarrega o peso respectivo através de uma
coluna, ou meia coluna até ao solo.
Abóbada de ogivas ou de cruzaria de ogivas – abóbada de aresta reforçada por duas nervuras
(ogivas) que se cruzam na chave.
Abóbada em barrete de clérigo – aquela que resulta do cruzamento de duas abóbadas cilíndricas
que definem no intradorso ângulos côncavos; é formada por quatro triângulos curvilíneos, cujos
vértices se encontram num ponto central.
Abóbada estrelada – composta de várias nervuras (ogivas, liernes, terceletes) cuja disposição forma
um desenho em estrela de quatro ou mais pontas.
Abóbada de penetrações – abóbada de berço perfeito, ou quebrado, penetrada por berços
transversais cuja altura da chave é inferior.
Abóbada em quarto de esfera - aquela cujo volume representa um quarto de esfera. Usada
habitualmente em absides.
Abóbada polinervurada - a que contém múltiplas nervuras, por vezes de feição exclusivamente
decorativa.
Abside – construção de planta semicircular, coberta de meia cúpula e situada geralmente no eixo
longitudinal de maiores dimensões do edifício, que é por ela delimitado na igreja cristã, faz parte da
capela-mor e é reservada aos actos litúrgicos de maior importância.
Absidíolo - pequena capela secundária que flanqueia a abside de uma igreja, ou seja é paralela á
capela-mor.
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Arcobotante – arcos geralmente localizados no exterior do edifício, descarregam as cargas das
abóbadas góticas sobre cruzaria de ogivas sobre um contraforte, que a transmite ao solo.
Charola – galeria semicircular que envolve a capela-mor. Deambulatório
Deambulatório – literalmente: passeio. Colateral curva à volta da capela-mor, ao qual se ligam
capelas dispostas radialmente. Charola.
Lanternim – pequena construção prismática, em forma de pequena torre, vazada lateralmente, que
remata um zimbório, para iluminação do espaço interno.
Mísula – saliência que serve de apoio; consolas que suportam a descarga de um arco sobre os quais
descarrega um arco.
Nártex – átrio com pórtico erguido imediatamente antes das naves basílicas românicas. Zona de
acesso à igreja, coberta. Por vezes existem dois nártex: um exterior (exonártex) e um interior
(esonártex).
Nave – compartimento longitudinal de uma igreja, compreendido entre o portal principal e o coro e
ladeado por dois muros ou filas de colunas ou pilares. As naves laterais designam-se colaterais. As
colaterais são compreendidas entre uma fila de colunas ou pilares e o muro lateral da igreja. A nave
transversal designa-se transepto. A nave divide-se em tramos.
Nervura - aresta saliente das abóbadas nas cruzarias de ogivas que tem a função de repartir de
modo homogéneo a superfície da abóbada., e dirigir os esforços para as estruturas de sustentação.
Além das ogivas há outras nervuras com designação específica.
Ogiva, arco em - um dos elementos da abóbada de ogivas. As ogivas unem os arcos torais e os
formaletes, passando pela chave da abóbada. Esta armação permite fazer repousar o peso da
abóbada exclusivamente sobe os pilares. O termo não significa arco quebrado, mas arco diagonal de
reforço, sob uma abóbada para lhe conferir maior resistência. A armação formada por dois arcos em
ogiva chama-se «cruzaria de ogivas». Combinada com um sistema de arcobotantes, permitiu elevar
as abóbadas a grande altura e aumentar a largura das aberturas. (características técnicas essenciais
da arquitectura gótica).
Transepto - nave transversal que corta a nave principal de uma igreja e lhe dá a forma de cruz. O
tramo comum à nave central e ao transepto é o cruzeiro. Braço do transepto é cada uma dos tramos
menores da cruz latina cuja forma é dada por inclusão de um corpo perpendicular á maior directriz
desta. O transepto diz-se cego quando os arcos que dão para a nave central se desenham no muro
mas não são rasgados.
Trifório – no sentido primitivo é o conjunto das aberturas pelas quais a galeria situada sobre as
naves colaterais de uma igreja recebe luz no interior. Chama-se também assim quando esta galeria
abobadada é apenas uma passagem estreita servindo as zonas altas do edifício.
Zimbório – superfície curva que reveste, protege ou cobre o extradorso da abóbada de revolução.
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Introdução

1. INTRODUÇÃO
1.1 OBJECTIVOS
O objectivo geral do trabalho é fazer uma análise de segurança da estrutura actual da Sé de Lisboa.
Os objectivos específicos deste trabalho são: (i) obter um modelo que simule o comportamento
estrutural da Sé de Lisboa, de acordo com a sua estrutura actual; (ii) a calibração de parâmetros
relevantes (como as propriedades dos materiais de construção), a partir de medição no local das
frequências naturais de vibração; (iii) usar o modelo para simular uma situação de sismo na Sé de
acordo com a estrutura de 1755 e que reproduza os dados históricos; e (iv) identificar a
vulnerabilidade da estrutura actual perante a eventualidade de um sismo.

1.2 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO
Esta dissertação encontra-se organizada em quatro capítulos: Introdução, Metodologia Geral,
Resultados e Discussão e Conclusões e Sugestões para Futuros Desenvolvimentos.
Na introdução, após os objectivos, apresenta-se uma análise da arquitectura e da história do edifício
em estudo. Na metodologia geral apresenta-se a metodologia utilizada, identificando os parâmetros
mais relevantes para a temática deste estudo. Seguem-se os resultados da modelação e sua
discussão. Apresenta-se no último capítulo as conclusões.
Complementa-se o documento com anexos que contêm informação de importância fundamental para
o desenvolvimento da tese, como uma descrição mais ou menos exaustiva das obras que foram
ocorrendo no edifício da Sé ao longo dos séculos (Anexo A), descrição do método de datação de
monumentos das siglas lapidares (Anexo B), os espectros de resposta utilizados na análise dinâmica
(Anexo C) e uma carta de vulnerabilidade do solo no Concelho de Lisboa (Anexo D).

1.3 ENQUADRAMENTO
A ideia, de que uma construção como a Sé que sobreviveu durante séculos por si só já demonstrou a
sua segurança, pode ser posta em causa quando que se verifica que, naturalmente: ocorreu
deterioração dos materiais (cuja contribuição para as características resistentes é desconhecida), se
verificam danos sucessivos introduzidos por sismos, movimentos das fundações e que ocorreram
modificações na estrutura (tais como a adição de novos elementos ou ampliação de corpos
existentes). Por esta razão pretende-se obter um modelo que visa avaliar a segurança da estrutura da
Sé.
Quanto à alteração da estrutura, pode dizer-se que desde a sua construção, já lá vão mais de 850
anos, a Sé nunca deixou de ser um estaleiro de obras mais ou menos activo (Sucena, 2004).
A análise de construções antigas em geral, e muito em particular da Sé, é uma tarefa difícil devido à
sua complexidade geométrica, à heterogeneidade e variabilidade das propriedades dos materiais
utilizados, ao escasso conhecimento sobre as técnicas construtivas utilizadas e à difícil
caracterização das acções.
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A obtenção de um modelo de comportamento da Sé actual, ou de 1755, faz-se à custa da história do
monumento, nomeadamente das obras que ocorreram na Sé desde a sua fundação até hoje e da
informação sobre os efeitos que o terramoto de 1755 produziu.
Para a construção do modelo da estrutura foi necessário efectuar os seguintes trabalhos:
- análise histórica do edifício;
- sismologia histórica do local;
- levantamento geométrico simplificado dos vários corpos do monumento;
- levantamento fotográfico;
- pesquisa de trabalhos, em diversas áreas científicas, efectuados sobre o local e a construção.

1.4 A DESCRIÇÃO DO EDIFÍCIO DA SÉ TAL COMO É NOS DIAS DE HOJE
A Sé de Lisboa é considerada monumento nacional desde 1907. A igreja apresenta actualmente três
naves (uma nave central e duas colaterais) e transepto saliente. Inclui ainda: um falso trifório ao longo
da nave central e dos braços do transepto; capela-mor e deambulatório com capelas radiais na
cabeceira; sacristia a Sul; capela de S. Bartolomeu Joanes; camarim do Patriarca a Norte e três alas
do claustro a Este (Figura 1).

1 Sacristia

8 Capela de Santo Ildefonso

15 Capela do Senhor Jesus da Boa
Sentença

2 Camarim do Patriarca

9 Capela de S Cosme e S Damião

16 Capela de Santo António de Pádua

3 Capela de S. Vicente

10 Capela de Nossa Senhora da Piedade

17 Capela de Nossa Senhora da Tocha

4 Capela de Santíssimo
Sacramento

11 Capela de S. Sebastião

18 Capela de Santo Aleixo

5 Capela da Santíssima Trindade

12 Capela de S João Evangelista

19 Capela de S. Miguel e Almas

6 Capela de Santa Ana

13 Capela de S Lourenço

20 21 Primitiva Irmandade da
Misericórdia

7 Antigo cartório

14 Capela de Nossa Senhora de Belém

23 Sepulturas de Estêvão Rodrigues e
Mor Martins

Figura 1 – Planta do piso térreo da Sé, nos dias de hoje (site do IHRU - Instituto da Habitação e
da Reabilitação Urbana)
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As coberturas nas naves colaterais, capela São Bartolomeu Joanes e capelas do deambulatório são
em terraço; na nave central, claustro e Camarim do Patriarca em telhado de duas águas; na sacristia
em telhados de quatro águas; e na capela-mor em telhado de sete águas (Figura 2).

Figura 2 – Vistas aéreas (GOOGLE EARTH, 2009), onde se podem observar as diversas
coberturas existentes

NAVES E TRANSEPTO
A nave central e o transepto possuem abóbadas de berço de cantaria, articuladas por arcos, e as
naves colaterais abóbadas rebaixadas de arestas (Figura 3).

Figura 3 - Abóbada de berço apoiada em arcos torais da nave central (Esq.) e abóbada de
aresta das naves colaterais (Dir.)
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A nave central é dividida em seis tramos por doze pilares de núcleo cruciforme, decorados com
colunas adoçadas de fuste cilíndrico (Figura 4).

Figura 4 – Secção transversal de um pilar da nave central (Esq.), exemplo de um pilar (Dir.)

As naves colaterais são rebaixadas e cobertas com abóbadas de aresta de tijolo rebocado, sobre as
quais corre a galeria de um falso trifório. As arcadas deste têm: quatro vãos por cada tramo da nave
central; em cada braço do transepto, de dois tramos, têm quatro e cinco vãos; e nos topos do
transepto sete vãos.
Nos topos do transepto, sobre as arcadas do trifório há rosáceas com vitrais. Sob as arcadas existem
pares de janelões de arcos de volta inteira e colunelos, os do topo norte cegos e os do topo sul
também com vitrais (Figura 5).

Figura 5 – Abóbadas de berço e trifório da nave central (Esq.), topo norte do transepto com
rosácea, trifório e janelas cegas (Dir.)
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Pequenas portas de lintel, junto dos ângulos com o muro poente do transepto, dão acesso a escadas
de caracol que levam até à galeria de circulação do lanternim, de oito janelas, das quais apenas a
que é voltada a nascente é iluminante. Sobre o extra-dorso da abóbada do lanternim de oito nervuras
apoiadas em mísulas, fecho de florão e trompas de canto (que lhe dão a forma octogonal), ergue-se
uma torre de secção quadrada (Figura 6).

Figura 6 - Abóbada artesoada do cruzeiro ou lanternim de oito nervuras (Esq.) e torre quadrada
que se ergue sobre esta (Dir.)

FACHADA PRINCIPAL
A fachada principal é constituída por um corpo central flanqueado por duas torres de planta quadrada
encimadas por merlões, reforçadas por contrafortes e com gárgulas (Figura 7, painel esquerdo).

Figura 7 - Fachada principal da Sé de Lisboa (Esq.), escadas de acesso ao Tesouro na torre sul
(Dir.)
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Ambas as torres são servidas por escadas interiores, dotadas de frestas de iluminação, que seguem
o perímetro interior das torres até ao primeiro andar (Figura 7, painel direito) e continuam em caracol
até ao topo. O acesso é feito a partir de portas dentro da igreja de um lado e do outro da porta axial.
A torre norte tem no primeiro andar: (i) uma sala de abóbada de tijolo, de ogivas de cantaria cruzadas
(Figura 8 painel esquerdo), (ii) uma porta para o coro, geminada de dois colunelos no sentido da
espessura do muro, (iii) outra porta de volta inteira para as salas sobre a nave colateral e o trifório e
(iv) um vão de comunicação com o terraço sobre a capela de São Bartolomeu Joanes. No segundo
andar, onde se encontram os sinos, possui uma abóbada de ogiva de cantaria de calcário e comunica
para o terraço acima do corpo central.
A torre sul tem a sala do primeiro andar com abóbada cantaria de calcário, em parte de aresta e outra
parte de arco abatido (Figura 8, painel direito), e vãos de acesso ao Tesouro e ao Coro. Através de
orifícios nesta abóbada suspendem-se os contrapesos do mecanismo do relógio que fica num
compartimento intermédio de soalho e cobertura de madeira. No piso superior encontra-se o andar
dos sinos, com abóbadas de aresta e que também comunica com o terraço.

Figura 8 - Tecto das torres no 1º andar - em ogivas cruzadas, em alvenaria de tijolo, na torre
norte (Esq.) e abóbada de aresta e em arco abatido, em cantaria de calcário, na torre sul (Dir.)

No corpo central, na parte inferior, fica o nártex com um arco de volta inteira, apoiado em colunelos.
Ao fundo, a porta axial é decorada com arquivoltas simples, apoiados em quatro colunelos por lado,
de fustes cilíndricos sobre bases de aresta e capitéis estilizados (Figura 9, painel esquerdo). Na parte
superior, sobre o nártex, um arco emoldurado de volta inteira, assente em colunelos de capitéis
lavrados, com uma varanda que comunica lateralmente com as torres. Dentro deste, num muro
recuado, abre-se a rosácea de iluminação da nave central, de finas arcaturas e com vitrais (Figura 9,
painel direito).
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Figura 9 - Arco de volta inteira sobre o nártex e ao fundo a porta axial decorada com quatro
arquivoltas simples (Esq.), rosácea de iluminação da nave central em muro recuado (Dir.)

CORPOS LATERAIS DO PISO TÉRREO
A partir do topo norte do transepto para poente, na extensão de dois tramos das naves central e
lateral, fica o Camarim do Patriarca, com cobertura de abóbada de volta inteira (berço perfeito). No
prolongamento deste acrescento existe uma outra divisão de abóbadas de nervuras que ocupa um
tramo das naves (Figura 10).

Figura 10 – Abóbadas de berço perfeito no Camarim do Patriarca (Esq.) e abóbadas de
nervuras da sala anexa (Dir.)

Adossado à torre norte, de um só piso, em pedra de Lioz e estilo gótico, encontra-se a capela de
Bartolomeu Joanes. A cobertura é de dupla abóbada artesoada sobre a qual corre um terraço.
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Na fachada sul, existe a sacristia na extensão de quatro tramos do corpo da igreja. Tem quatro
janelas de peito, uma em cada tramo, um óculo e duas frestas triangulares mixtilineas na face poente.
Exteriormente observa-se uma cruz de pedra que faz parte das que deram o nome ao largo das
cruzes. Esta sala tem planta aproximadamente rectangular e abóbada de berço, de estuque (Figura
11).

Figura 11 – Fachada sul da Sé com a vista exterior da sacristia (Esq.) e interior da sacristia
com abóbadas de berço (Dir.)

CABECEIRA
A cabeceira inclui a capela-mor, o deambulatório e as capelas radiais.
No topo da nave central encontra-se a capela-mor, com abóbada de arco abatido com penetrações,
em madeira revestida de estuque com pinturas, assente em arcos torais de cantaria. Nas
penetrações das abóbadas estão encaixadas nove janelas, uma central e quatro por lado, que
asseguram a iluminação. As paredes são revestidas a mármore (Figura 12).

Figura 12 - Capela-mor com abóbada de arco abatido com penetrações e abóbada em quarto
de esfera
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Circundando a capela-mor, com entrada a partir das paredes orientais do transepto, está o
deambulatório, estreito e elevado, que dá acesso às capelas radiais (Figura 13). O deambulatório é
composto por treze tramos, dos quais seis são quadrados e os restantes trapezoidais. Os arcos que
dão acesso às capelas são de perfil quadrangular e repousam em colunas de fuste de secção
circular.

Figura 13 – Deambulatório, com as entradas das capelas radiais (Esq.), pormenor do tecto do
deambulatório (Dir.)

Do lado Norte do deambulatório, ocupando três tramos quadrados, fica a sala do Santíssimo
Sacramento. A sala do Santíssimo Sacramento tem acesso pelo transepto por uma porta que
aproveitou o vão gótico pré-existente (Figura 14, painel esquerdo). Para o deambulatório, a sala tem
três portas de arco de volta inteira, sendo a do meio cega.

Figura 14 – Acesso pelo transepto à sala do Santíssimo Sacramento (Esq.) e cobertura da
capela de S. Vicente (Dir.)
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Do lado sul, ocupando dois tramos quadrados, fica a capela de São Vicente, com cobertura em
madeira, uma janela românica para o transepto e acesso pelo deambulatório através de dois vãos de
arco quebrados (Figura 14, painel direito).
As restantes capelas radiais, em número de oito e também chamadas de afonsinas, têm abóbadas de
cruzaria de ogivas com fecho de florão, três janelas de duas luzes e um óculo (Figura 15). Duas
destas capelas comunicam para o claustro por portas. Os botaréus das capelas ligam-se nas
abóbadas por meio de nervuras com as colunas encastradas dos pilares que definem as entradas
das capelas radiais. A capela do lado norte tem hoje, na parte superior a sala do fole do velho órgão.
As faces dos muros do deambulatório voltadas para o claustro são reforçadas por seis arcobotantes
(Figura 15).

Figura 15 – Vista interior de uma capela do deambulatório (Esq.) e vista exterior onde se pode
observar, por cima, um dos arcobotantes do deambulatório (Dir.)
PRIMEIRO ANDAR
A planta do primeiro andar da Sé está representada na Figura 16.

Figura 16 – Planta do primeiro andar (IHRU)
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Com acesso pela escada da torre sul, existe por cima da sacristia, com quatro janelas de sacada na
face sul e duas na face poente, a sala do Capítulo onde se reunia o Cabido; e sobre a nave colateral
Sul, a sala do Tesouro (Figura 17).

Figura 17 – Sala do Cabido (Esq.) e abóbadas de aresta na sala do Tesouro (IHRU) (Dir.)

Do lado oposto, sobre a nave colateral Norte, existe uma sala semelhante à sala do Tesouro, que
está actualmente desocupada. Sobre o Camarim do Patriarca existe outra sala, esta com abóbada
gótica (Figura 18) e uma rosácea de iluminação do lado poente.

Figura 18 – No 1º andar, sobre a nave colateral Norte (Esq.) e sobre o Camarim do Patriarca
(Dir.)
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1.5 ANÁLISE HISTÓRICA DO EDIFÍCIO
Parte da documentação histórica sobre a Sé de Lisboa perdeu-se no incêndio que se seguiu ao
terramoto de 1755. O que é descrito sobre a história do edifício, baseia-se em testemunhos de época
e documentos que foram reunidos na sua maioria por Castilho (1936) e numa publicação mais
recente por Sucena (2004).
Vitima de sucessivos cataclismos naturais, a Sé de Lisboa foi sendo constantemente objecto de
reconstruções, enxertos, restauros e adaptações que, independentemente do carácter estético,
enriqueceram e “complicaram” a sua história. Tais alterações constituem um enorme desafio ao
trabalho dos investigadores confrontados com uma miríade de fontes informativas, nem todas elas
em harmonia.
Desde logo, a origem da Sé de Lisboa é uma questão que não é consensual. No entanto, não se
detectando na estrutura qualquer tipo de adaptação arquitectónica, crê-se que a Sé é um edifício de
raiz, e tendo existido uma mesquita no mesmo local ela teria sido totalmente arrasada antes da
construção da igreja (Summavielle, 1986). Testemunhos arqueológicos recentemente revelados
sugerem que o edifício da mesquita foi implantado em terreno a nascente da Sé, perto desta, e que
ocuparia pelo menos parte do espaço do pátio do claustro.
Veríssimo Serrão fixa 1148 como a data de início das obras de construção a cargo de Mestre
Roberto. Após a reconquista da cidade de Lisboa aos mouros D. Afonso Henriques manda construir
esta igreja de raiz para nela se estabelecer a catedral da diocese de Lisboa. As obras, em que se
utilizou calcário molássico oriundo de pedreiras próximas, decorreram a bom ritmo, já que data de
1150 a primeira constituição do Cabido. Nesta altura estaria pelo menos já construída a capela-mor, o
que permitiu a sagração do templo nesse ano (Figura 19).

1 Nártex

5 Cruzeiro

2 Nave central

6 Abside

3 Nave lateral

7 Absidíulas

4 Braços do transepto

8 Pátio

Figura 19 – Planta na época de D. Afonso Henriques - 2ª metade do séc. XII, (Castilho, 1936)
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A planta primitiva do edifício, em cruz latina, com orientação nascente - poente, obedecia à
concepção românica do espaço interior e as regras da fase final do estilo, já próxima do gótico, como
revelam vários aspectos, de entre eles as três naves, a existência de galeria de circulação do trifório
aberta para as naves central e cruzeiro, os contrafortes das torres já separados por uma boquilha
diferentes dos genuinamente românicos de secção uniforme. Persistem no entanto formas
características do mais puro estilo românico, como as arquivoltas na porta axial e o que resta da torre
quadrada sobre a abóbada do cruzeiro. Tanto o volume como a massa estrutural do edifício, robusto,
amuralhado, quase defensivo confirmam a filiação na concepção românica da arquitectura (Fuschini,
1904).
Originalmente a Sé tinha a cabeceira constituída pela abside, correspondente à capela-mor, e por
duas absidíolas também semicirculares, correspondentes às capelas laterais, de que resta ainda no
deambulatório a marca do alicerce da capela que existia do lado direito (Figura 20).

Figura 20 - Marca do alicerce da capela semicircular do lado direito

A primeira campanha de obras decorreu no final do Século XII e parte do Século XIII e tratou-se de
construir um anexo adossado à fachada norte, entre o braço do transepto e a actual porta dessa
fachada. Decorreu em três fases distintas, a primeira a partir do topo do transepto para poente, só no
piso térreo que é agora o Camarim do Patriarca. Sobre esse acrescento construiu-se outro e no
prolongamento destes dois acrescentos mais um terceiro anexo que ocupou um tramo das naves
com dois pisos e que foi o Tesouro Velho. O acesso a ambos os pisos fazia-se a partir do exterior por
uma pequena porta ogival existente no contraforte desse anexo e no interior do qual se desenvolvia
uma escada em caracol, que persistiu até à actualidade. A fase final destas obras decorreu já no
reinado de D. Afonso III (1248-1279).
Entre 1281 e 1319 durante o reinado de D Dinis é construído o claustro de planta irregular, no espaço
murado contíguo á cabeceira da igreja, à qual se ligam os seus lanços laterais.
Adossado à torre norte construiu-se em 1324 outro anexo, de um só piso, totalmente em estilo gótico
e de pedra de Lioz, a capela de Bartolomeu Joanes. A cobertura é de dupla abóbada artesoada,
sobre a qual existe um terraço. Esta obra obriga a transferir a porta lateral norte do primeiro tramo
para o terceiro tramo (Figura 21).
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1 Capela de S Bartolomeu Joanes
2 Átrio da porta lateral norte
3 Primeiro corpo de edifício anexado no rés-do-chão e sobre
este um segundo corpo
4 Terceiro corpo anexado com rés-do-chão e 1º andar
5 Galerias do claustro
6 Capelas do claustro
7 Pátio

Figura 21 – Planta dos fins do reinado de D Dinis – 1324, Reconstituição conjectural, Plantas
do Arq. António Couto (IHRU)

Entre 1325 e 1334, já no reinado de D. Afonso IV, é substituída a cabeceira românica da Sé por
outra, em estilo ogival, provavelmente devido ao sismo que ocorreu em 1321 e que terá causado
bastantes danos nesta parte do edifício. Com esta intervenção a capela-mor foi aumentada passando
a ter sete lados e uma galeria – o deambulatório. Este comunica com uma capela na colateral norte,
uma capela na colateral sul e cinco capelas na charola (Santíssima Trindade, Santa Ana, antigo
cartório, Santo Ildefonso e São Cosme e São Damião).
Admite-se a hipótese de a cobertura da capela-mor ser do tipo da cobertura das capelas radiais e do
deambulatório actual, com abóbadas de cruzaria de ogivas com fechos de florão. No primeiro tramo
de cada lado existiam vãos de portas góticas, hoje substituídas. A galeria do deambulatório, com
altas abóbadas, inicia-se nas entradas das antigas absidíolas cujos arcos românicos ainda visíveis
foram transformados em arcos góticos ao longo dessa galeria (Figura 22).

Figura 22 - Arcos na entrada do deambulatório
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As primitivas salas rectangulares dos extremos do deambulatório são hoje também capelas, que
inicialmente teriam altas coberturas de abóbada. Não é líquido que as alterações da cabeceira
tenham ocorrido todas de uma vez, uma vez que outros terramotos, em 1337 e 1344, afectaram a Sé.
No entanto estas estavam concluídas em 1345, como vem referido no testamento de D. Afonso IV
(Figura 23).

1 Capela-mor

4 Sala com aplicação desconhecida

2 Deambulatório

5 Ala do claustro

3 Capelas absidais

6 Pátio do claustro

Figura 23 – Planta da Sé na época do final do reinado de D Afonso IV – 1351 (Castilho, 1936)

Ainda em vida de D. Afonso IV outros terramotos, em 1347, 1355 e 1356, voltaram a danificar a Sé,
implicando mais obras que se prolongaram pelo reinado de D. Pedro I. Sobre estes terramotos
apenas diz o Padre João Marianna que “caió el cimborio de la iglesia mayor”.
A torre do cruzeiro, mais alta que as da fachada principal, com os seus dois ou três andares (segundo
gravuras da época, Figura 28 adiante no texto) e com dois, ou três, vãos de janela em cada face
desses andares, erguia-se sobre o extradorso da abóbada do cruzeiro e destinava-se a albergar os
sinos, tinha acesso por três lances de escada a partir da abóbada do transepto de que só restam os
laterais (Figura 24, painel Esq.).
No reinado de D. João I, em 1404, um raio e um sismo causaram graves danos na abóbada da
capela-mor e em 1433, data da morte de D. João I, ainda decorriam as obras da sua reconstrução. A
abóbada acabou por ficar mais elevada e a assumir um cariz gótico, como se pode ver pelos três
arcos ogivais e mísulas de apoio na empena que se encontram no que resta da torre do cruzeiro
(Figura 24, painel direito).
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Figura 24 – Acesso ao que resta da torre sineira (Esq.) e arcos ogivais da antiga capela-mor
(Dir.)
Entre 1464 e 1500 as torres da fachada principal foram objecto de obras, pelo menos a torre norte,
que foi parcialmente reconstruída, ficando com abóbada ogival artesoada no segundo andar.
No reinado de D. Manuel I, em 1513, o adro e respectivo muro de sustentação foram refeitos e a torre
do cruzeiro, que ameaçava ruína, terá sido consolidada.
Talvez tenha sido durante o século XVI quando foi modificada a capela-mor. Esta conservou o arco
românico, mas perdeu a imponente abóbada joanina adquirindo em substituição uma cobertura, com
abóbada de arco abatido de madeira revestida de estuque, pouco elevada que durou até ao
terramoto de 1755.
Entre 1675 e 1702 ocorreram uma série de obras que não obedeceram a nenhum plano concertado e
se traduziram em intervenções avulsas. Uma das intervenções foi acrescentar um novo anexo à
igreja na fachada sul, construído na extensão dos quatro tramos das naves, e que se destinou à
sacristia. Numa primeira fase ficou pelo rés-do-chão e numa segunda fase, já no século XVIII (reinado
de D. João V) este anexo foi aumentado com um andar onde se instalaram a actual Sala do Tesouro
e Sala do Capítulo.
Uma intervenção diferente transformou o corpo entre as torres da fachada principal, onde o arco do
nártex ficou oculto pela sobreposição de um novo portal fechado por portões de ferro. A parte
superior foi também alterada, substituindo-se o muro recuado em que se inseria a rosácea por outro à
face da fachada com um óculo ao centro e janelas de sacada de cada lado.
Na primeira parte do Século XVIII o coro alto sobre o nártex foi prolongado para o primeiro tramo da
nave central, ao nível das galerias do trifório, ficando o seu pavimento apoiado num arco abatido de
cantaria encastrado nos dois primeiros pilares dessa nave e resguardado por uma balaustrada
também de cantaria.
Ainda no reinado de D. José I tomaram-se algumas medidas com vista ao restauro da Sé após o
terramoto de 1755, mas na prática apenas no reinado de D. Maria I, em 1777, é que essas obras se
iniciaram. Nestas obras a torre sul foi reparada mantendo o contraforte e a secção poligonal acima do
coroamento do corpo central da igreja. Os janelões do segundo andar ficaram desnivelados em
relação aos da torre norte e, em 1824, um novo relógio substituiu o que o terramoto destruíra.
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As torres da fachada já teriam recebido os sinos da torre de cruzeiro antes de 1775, já que
manuscritos de 1778, de Frei António do Sacramento, dizem que “ a torre sul caiu com os sinos
todos; ficou a torre norte com o sino grande que ao presente tem” (Sucena, 2004). Actualmente a
torre norte tem cinco sinos (três pequenos) e a torre sul tem quatro.
A abóbada da nave central foi toda demolida e substituída por outra, com óculos de iluminação, feita
de madeira e estuque pintado. A torre do cruzeiro não foi reconstruída, mantendo apenas a parte
inferior sobre o lanternim que recebeu um telhado de quatro águas.
Em 1882, por iniciativa da Comissão dos Monumentos Nacionais, prepara-se um amplo restauro do
monumento. Começou-se pelo levantamento do edifício de que resultou a planta da Figura 25.

Figura 25 – Planta da Sé em 1882 (IHRU)

Entre 1902 e 1911, o engenheiro Augusto Fuschini, com o intuito de devolver à Sé a sua feição
romano - gótica, dirigiu acções que consistiram essencialmente em demolições, desentulhamentos,
inicio do restauro das capelas radiais, abertura de um janelão gótico na extremidade da muralha sul
do claustro e inserção de uma guarita com minarete na torre norte da fachada (Figura 26).
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Figura 26 - Sé de Lisboa em 1902 (Esq.) e após a intervenção de restauro pelo Eng. Augusto
Fuschini em 1911 (Dir.)

Em 1911 o arquitecto António do Couto Abreu toma conta dos trabalhos de restauro, conferindo à Sé
o aspecto que tem hoje. Nestas obras foram removidos mármores, estuques, rebocos, painéis de
azulejos, os altares dos topos do transepto e dos pilares do arco triunfal; restauraram-se as capelas
do Santíssimo Sacramento e de São Vicente, algumas janelas românicas e fenestrões das paredes
laterais; e reaprumaram-se pilares deslocados durante o terramoto de 1755, excepto um do qual se
mostra pormenor na Figura 27.

Figura 27 - Coluna do pilar entre as capelas de S. Vicente e S. Sebastião que ficou descentrada

A abóbada da nave central foi reconstruída e concluída em 1936, foi completado o restauro das
capelas radiais e restituída à fachada o seu aspecto primitivo com a rosácea no muro recuado.
Apresenta-se no Anexo A, de forma mais detalhada, a cronologia das intervenções realizadas na Sé,
de acordo com a informação divulgada pelo IHRU em http://www.monumentos.pt.
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1.6 TERRAMOTOS QUE ABALARAM A SÉ
O terramoto de 1755, pela sua intensidade da destruição transformou-se no “grande terramoto”
apagando as feridas e memórias dos outros terramotos. No entanto a Sé de Lisboa, pela sua
importância e grandeza, guarda registo de algumas dessas ocorrências.
O terramoto de 1321 derrubou a capela-mor, depois reconstruída por ordem de D Afonso IV,
terminando as obras em 1334. Resistiu ao abalo de 24 de Dezembro de 1337, mas o mesmo não
sucedeu em 1344, caindo a torre lanterna, novamente a capela-mor e a charola que entretanto fora
construída. Os terramotos registados em 1347, 1355 e 1356 voltaram a danificar a Sé tendo o
zimbório da igreja caído. Uma nova destruição sucedeu com o terramoto de 24 de Agosto de 1356,
sendo a Sé reedificada por ordem de D. João I (Castilho, 1936). Em 1404 um novo sismo volta a
abalar a estrutura da cabeceira ainda por terminar. Sobre o sismo de 7 Janeiro de 1531 apenas se
sabe que provocou grandes danos numa das torres. O sismo de 1969 provocou danos no telhado da
charola, do Arquivo e do Tesouro (IHRU).

1.7 A SÉ ANTES E DEPOIS DO SISMO DE 1755
Para modelar o comportamento da Sé no terramoto de 1755 é essencial perceber quais os corpos do
edifício que estavam construídos à época e ainda compreender quais destes elementos foram
destruídos durante o terramoto.
Atendendo a que uma boa parte da documentação, sobre as campanhas de obras que se efectuaram
na Sé, desapareceu no incêndio que se seguiu ao terramoto de 1755, para atribuir a data de
construção e reconstrução e dimensão de cada uma das partes, recorreu-se a imagens em azulejos,
selos, gravuras e pinturas com data de origem mais ou menos conhecida, que estão reproduzidos na
Figura 28. A Tabela 1 reúne a informação retirada a partir dos painéis dessa figura.
Tabela 1 – Quadro resumo com as características da Sé antes do terramoto de 1755
Elemento

Descrição

Referência

Torre norte e Torre sul

Incluíam guaritas e sinos sob os coruchéus

Figura 28 (F) e (G)

Pórtico ocidental

rosácea à face da fachada e janelas de sacada de cada
lado

Figura 28 (C) e (F)

com três andares e duas janelas por face em cada andar

Figura 28 (A) e (B)

com três andares e três janelas por face em cada andar

Figura 28 (D)

dois andares e duas janelas por face em cada andar

Figura 28 (C)

Capela-mor e
deambulatório

adossada ao cruzeiro o inicio da capela-mor de secção
triangular (parede ainda existente)

Figura 28 (E)

Sacristia

ausência do corpo adossado à fachada sul onde é
actualmente a sacristia

Figura 28 (E)

Torre do cruzeiro
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A

B

C

D

E

F

G

Figura 28 – (A) e (B) Selo de cera escura da Câmara de Lisboa mostrando a Sé em 1352
(reinado de D Afonso IV) e respectiva impressão (Sucena, 2004). (C) Fragmento ampliado de
uma gravura com vista panorâmica de Lisboa em 1534, por Simão Beninc, no British Museum
de Londres (Boletim Municipal de Lisboa). (D) Pormenor da Sé de Lisboa de uma gravura com
vista panorâmica sobre Lisboa no Século XVI (1593?) de G. Braunio. (E) Pormenor da vista
panorâmica de Domingos Vieira vendo-se em primeiro plano a Sé em 1619. (F) Pormenor de
um painel de azulejos que representa a tomada de Lisboa aos mouros, apresenta no entanto a
Lisboa da época em que foi feita a obra estimada em cerca de 1740 (15 anos antes do
terramoto de 1755) - Mosteiro de São Vicente de Fora. (G) Pormenor de painel de azulejos com
vista panorâmica da Lisboa, antes do terramoto de 1755, do início do Século. XVIII– Museu do
Azulejo.
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1.8 EFEITOS DO TERRAMOTO DE 1755 NA ESTRUTURA DA SÉ
1.8.1

Testemunhos a partir de gravuras e textos

O terramoto de 1755, pela sua intensidade, transformou-se na primeira notícia de impacto global. Por
esta razão, de entre os muitos aos quais a Sé sobreviveu, é um dos mais documentados quer com
imagens, mais ou menos fantasiosas, quer com textos detalhados com descrições.
Os testemunhos acerca dos efeitos do terramoto de 1755 sobre o edifício da Sé, embora divergentes
em vários pontos, concordam no essencial. Segundo um manuscrito de autor anónimo “a Basílica de
Santa Maria padeceo de grande destruição com o terremoto, cahio parte da torre, que fica sobre a
ribeira (velha), a escada na qual se achava a pedra na qual Santo António, sendo menino, esculpira
como em branda cera com os seus dedos a sagrada cruz. As formidáveis ruínas desta torre, que se
demolio como montes de penedos matarão grande número de pessoas, e abaterão muitas moradas
de cazas. Caio o zimbório do cruzeiro, e pelas abóbadas houverão alguas ruínas”.
Lê-se no Jornal de Bellas Artes 2º volume, 1817 que “caiu parte da abobeda da parte do mar, e
alluindo-lhe algumas paredes e arcos” (Sucena, 2004).
A propósito dos efeitos do terramoto de 1755, sobre o edifício da Sé, dizia Baptista de Castro em
Mappa de Portugal – Tomo III (Pereira de Sousa, 1923) : ”Não foi pequeno o damno que occasionou
a este antiquíssimo templo o horrido incidente do grande terremoto: pois com o seu impulso
extraordinário cahiu a cúpula e fabrica exterior do zimborio sobre a nave do meio da egreja, e
rompendo-lhe a sua fortíssima abobada, veio descansar no plano da mesma nave. Ao mesmo tempo
cahiu a torre da parte do mar, em que estava o relógio, a qual com alguns sinos se fez em pedaços
[...]. Entre as ruínas pereceram algumas pessoas, especialmente no adro com o precipício da torre
[...]. A Basílica de Santa Maria havendo padecido muito com o terremoto por ter caído a sua torre do
relógio, e outras porções daquelle grande edifício, teve o estrago do incêndio na egreja.”
Segundo o Padre Manoel Portal “ Cahiu também grande parte duma torre que sepultou muitas
pessoas que fugindo pella porta da banda do mar, cuidando escapar da morte ahi mesmo ficaram
mortos: pois sobre elles caiho multidão de pedras da dita torre …Ficaram arruinadas inteyramente: as
mais torres e inteyramente aquelle grande templo, e a sua claustra, que era a Sé de todo o reino de
mayor magestade, e grandeza, posto que muito antiga…” (Moreira de Mendonça, 1758).
A gravura francesa da época, representada na Figura 29, dá uma ideia de como ficou o edifício
depois do terramoto.
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Figura 29 - Gravura das ruínas da Sé Patriarcal após o terramoto mostrando a torre sul
esventrada, Jac. Ph. Le Bas em 1757 - Museu da Cidade

1.8.2

Método das siglas lapidares

Para confrontar a cronologia de eventos retirada a partir das imagens e testemunhos, pode-se ainda
recorrer ao método das siglas lapidares, que permite datar monumentos e determinar épocas de
construção (Van de Winckel, 1964). Recorrendo a este método foi possível saber, por exemplo, até
que ponto ocorreu a reconstrução de algumas partes do edifício a seguir ao terramoto e outras
catástrofes (raios, incêndios) e a partir dai concluir sobre a sua destruição.
Através deste método conseguiram-se algumas pistas para o que poderá ser autenticamente antigo e
o que foi restaurado e avaliar os efeitos do terramoto de 1755, confirmando, ou não, o que as
gravuras da época pretendem representar.
As siglas lapidares são finos traços gravados sobre uma das faces de cada uma das pedras, feitas
pelo canteiro medieval e que o identificam como fazendo parte de uma “oficina” ou mesmo como
individuo. É assim possível situar cada parte do edifício, quase exactamente, em cada geração de
“oficinas” e por consequência em diferentes períodos de construção.
A aplicação deste método na Sé permite identificar vestígios românicos: (1) na fachada ocidental o
pórtico, torre norte e sul até à altura do primeiro andar; (2) na fachada norte, toda a parede exterior
até ao transepto, o trifório da nave central e as partes altas do transepto no interior, assim como as
escadinhas e (3) na fachada sul uma parte interior do trifório tanto na nave central como no transepto.
E permite ainda identificar que, o que hoje se mantém da torre lanterna é autenticamente do séc. XII,
quer no interior quer no exterior (salvo a substituição de algumas pedras, considerada de
conservação e não de restauro) (Van de Winckel, 1964). Estas evidências estão em contradição com
os testemunhos de que esta torre e zimbório caíram e que foi totalmente reconstituída.
As partes góticas que se mantêm correspondem a todo o deambulatório incluindo as capelas radiais.
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As siglas que indicam os restauros do princípio do século XVI encontram-se nos arcobotantes das
capelas radiais (que foram consolidados em obras de restauro), no último lanço de escadas e na sala
dos sinos da torre Norte.
Em conclusão, os resultados da aplicação desta técnica à Sé mostram que certas partes do edifício,
mais vastas do que geralmente se crê, datam do período românico.
Apresenta-se no Anexo B, de forma mais detalhada, uma descrição deste método de datação de
monumentos e a sua aplicação ao edifício da Sé de Lisboa.

1.8.3

Resumo dos efeitos do terramoto na Sé

Apresenta-se de seguida um quadro resumo com as principais conclusões acerca dos efeitos do
terramoto de 1755 na estrutura da Sé. Da conjugação da informação disponível, há consistência nas
observações de que a torre Sul caiu e de que o transepto e nave central caíram (possivelmente
devido à queda da parte superior da torre do cruzeiro).

Tabela 2 – Quadro resumo sobre os efeitos do terramoto de 1755 na Sé
Fonte

Gravura (Figura 29)
Testemunhos escritos
Método das siglas
lapidares

Torre
norte

Torre
sul

Pórtico
ocidental

Torre do
cruzeiro

Transepto e
nave central

Capela-mor e
deambulatório

-

±

-

+

±

±

(1)

+

(1)

+

±

(1)

± (2)

± (2)

-

± (3)

± (4)

- (5)

- não caiu
+ caiu por completo
± caiu parcialmente
(1) não há referências
(2) não caiu desde o piso térreo até à altura do primeiro andar
(3) O que hoje se mantém da torre não caiu
(4) Não caiu desde o piso térreo até à altura do trifório
(5) Não caiu o deambulatório nem as capelas radiais, não faz referência à capela-mor
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2. METODOLOGIA GERAL
2.1 MODELAÇÃO DO EDIFÍCIO
Foi desenvolvido um modelo 3D com o programa comercial SAP 2000® 10.0.1 (CSI, 2005), para
avaliar a segurança, e em particular, a vulnerabilidade sísmica do edifício.
Para a modelação procedeu-se à discretização da estrutura do edifício nos vários elementos.
Utilizaram-se elementos shell para a definição de paredes exteriores, interiores e coberturas e
elementos frame para a definição de arcos e pilares.

2.2 CARACTERIZAÇÃO GEOMÉTRICA
Na execução do levantamento das dimensões de vãos utilizou-se um distanciómetro laser (Leica)
para medições à distância, uma fita métrica para pequenas dimensões e uma máquina fotográfica
Lumix FZ8 (por comparação com dimensões medidas).
As dimensões dos elementos que não foi possível medir no local (por exemplo espessuras de
paredes), foram obtidas a partir de desenhos da Sé provenientes do IHRU (Instituto da Habitação e
da Reabilitação Urbana) disponíveis no site www.monumentos.pt (Nº IPA PT031106520004) e
reproduzidos nas Figura 1 e Figura 16.
A informação recolhida foi tratada em suporte informático, com o software de Autocad e Excel
(Microsoft). Algumas propriedades das secções não circulares, nem rectangulares, foram obtidas a
partir do desenho por aplicação do comando “mass properties”. A Tabela 3 mostra as principais
dimensões da estrutura geral do edifício.
Tabela 3 – Principais dimensões da Sé de Lisboa
Principais dimensões da igreja*

metros

nave central

altura

18.70

largura

9.60

nave colateral

altura

9.20

(duas iguais)

largura

5.8

comprimento

18.70

largura total das três naves
Capela-mor

Transepto

21.90
comprimento

17.80

largura

11.40

altura

15.65

altura

18.70

largura

7.80

comprimento total do transepto

35.00

comprimento da porta principal ao extremo da capela-mor

59.20

* os comprimentos e larguras referem-se às superfícies interiores das paredes e aos eixos dos pilares; as alturas
ao fecho das abóbadas.
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2.3 MATERIAIS E PROPRIEDADES
O comportamento real da Sé depende das características dos materiais, das dimensões da estrutura,
das ligações entre os diferentes elementos e das condições do terreno, sendo tão complexo que
obriga a que seja representado através de um “modelo simplificado”. Os parâmetros escolhidos para
a posterior modelação tiveram em consideração a informação disponível:
O material de construção predominante neste edifício é pétreo de natureza calcária. Os materiais de
construção com função estrutural são essencialmente cantaria de calcário de Lioz e Amarelo
(paredes, pilares, pavimentos, tectos, coberturas, pilastras, escadas), alvenaria de tijolo em alguns
tectos e madeira em tectos e pavimentos (Dionísio, 2002).
Sem função estrutural existem também coberturas em telhas, madeira em portas, caixilharias,
arcazes, retábulos e órgãos, vitrais em vidro do tipo catedral, grades em ferro forjado ou bronze,
painéis de azulejo tradicional e estuque decorativo.
A Tabela 4 mostra os valores adoptados para as características dos materiais: peso volúmico (ρ),
módulo de elasticidade (E) e coeficiente de Poisson (ν) (compilado em Reis et al., 2006 e em Oliveira,
2003).
Tabela 4 – Propriedades dos materiais consideradas no modelo

ρ [KN/ m3]

E [GPa]

ν

Cantaria de calcário

24

4.5

0.2

Alvenaria de tijolo

15

2.5

0.2

Madeira (tipo carvalho)

5

11

0.3

Material

A existência de dois tipos distintos de forma de construção, românico e gótico, leva a que haja
também dois tipos de material de construção. Os românicos preferiam uma pedra de grão muito
grosso, o Calcário Amarelo ou molássico, claro e conchoso, enquanto os mestres góticos preferiam
blocos de pedra lisa, Calcário de Lioz, cuja finura de grão permitia um desenho mais preciso (Van de
Winckel, 1964).
Visto não haver informação diferençada das propriedades e características mecânicas para os vários
tipos de calcário presentes na estrutura, optou-se por uniformizar os parâmetros que definem o
material. Utilizou-se para cantaria de calcário os valores indicados por Oliveira (2003) e Tassios
(2010). Assumiram-se valores médios, de entre os vários tabelados, para as estruturas de madeira e
para alvenaria de tijolo (Reis et al., 2006).
A Tabela 5 mostra os valores das características mecânicas adoptadas para os materiais, para
verificação da segurança: valores de tensões de rotura à compressão (σ comp) e à tracção (σ tracção)
(compilado em Reis et al., 2006 e em Tassios, 2010).
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Tabela 5 – Características mecânicas adoptadas para materiais considerados
Material

σ comp [MPa]

σ tracção [MPa]

Cantaria de calcário

-6

+0.2

Alvenaria de tijolo

-3

+0.1

Madeira (tipo carvalho)

-50

+90

Os valores são apresentados na tabela com a convenção de sinais dada pelo programa utilizado.

2.4 FUNDAÇÕES
Atendendo a que quanto ao solo sobre o qual assenta este monumento não existem dados seguros,
como hipótese simplificativa no modelo, as fundações foram simuladas como apoios encastrados.
Para se poder adoptar apoios elásticos para ter em conta a rigidez do terreno, seriam necessários
ensaios para estimar os referidos parâmetros.

2.5 QUANTIFICAÇÃO DAS ACÇÕES
Atendendo a que, no âmbito do presente trabalho, se pretende efectuar uma análise dinâmica linear,
1

segundo o capítulo VII do RSA (Regulamento de Segurança e Acções) : procedeu-se à determinação
dos efeitos da acção sísmica através de métodos de análise dinâmica por espectro de resposta,
tendo em conta o valor característico das cargas permanentes e o valor quase permanente das
cargas variáveis que actuam na estrutura.
Complementarmente efectuou-se a verificação da segurança do edifício em relação aos estados
limites últimos (sobrecarga) através de uma análise estática.

2.5.1

Acções permanentes

O peso próprio dos elementos estruturais e não estruturais foi obtido tendo em conta o peso volúmico
dos materiais já referidos. Foram também consideradas RCP (restantes cargas permanentes) devidas
2

a pavimentos (considerados como de habitações - 2,0 kN/m ) e às coberturas (admitidas como
2

ordinárias - 0,3 kN/m ).

2.5.2

Acções variáveis - Sobrecarga e Sismo

As acções variáveis consideradas são sobrecargas de utilização e sismo.
Foram apenas consideradas sobrecargas de utilização ao nível dos pavimentos das salas do tesouro,
visto ser a única zona, não pertencente ao piso térreo, em utilização.
A quantificação da acção dos sismos é função dos valores da sismicidade da zona em que se
encontra a construção e a natureza do terreno no local em que é implantada. A estrutura em análise

1

Embora exista um documento de aplicação sobre o Eurocódigo 8 a Portugal, este ainda não se encontra em

vigor, pelo que se decidiu fazer a análise com base no RSA.
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encontra-se situada na zona sísmica A (coeficiente de sismicidade, α = 1.0) e, quanto à natureza do
terreno, considerou-se que as fundações se encontram num terreno Tipo III (solos coerentes moles e
muito moles, solos incoerentes soltos).
Na determinação dos efeitos da acção dos sismos verificou-se a segurança da estrutura em relação a
duas acções sísmicas:
• acção Sísmica Tipo 1: sismo de magnitude moderada e de pequena distância focal, representativo
de altas frequências, com durações de cerca de 10s.
• acção Sísmica Tipo 2: sismo de magnitude elevada e de maior distância focal. Caracteriza-se pelas
baixas frequências e durações elevadas, cerca de 30s.
Para a análise dinâmica consideraram-se os seguintes “aspectos”:
-espectros de resposta: para definição dos espectros de resposta temos de saber a zona onde está
inserido o edifício, o tipo de terreno e o coeficiente de amortecimento da estrutura.
Sendo a Sé inserida no Concelho de Lisboa, pertence à Zona A de delimitação das zonas sísmicas
do território continental, e o coeficiente de sismicidade assume o valor 1.0.
Relativamente ao terreno de fundação Pereira de Sousa (1923) refere que quando se fizeram as
obras de instalações eléctricas entre a Sé e a Igreja de Santo António foi encontrada “uma piçarra rija
com mais de 1m de espessura, que deve ser um grés”. No recinto da Sé (zona dos claustros) há um
poço de grande profundidade onde no fundo se encontram areias finas do tipo das “areolas da
Avenida da Estephania”. A Igreja de Santo António, localizada a Sul da Sé, estará assente sob
“argillas azues do areeiro”. Tendo esta informação em consideração e ainda a carta de
vulnerabilidade sísmica (apresentada no Anexo D), considerou-se a natureza do terreno como sendo
do Tipo III (solos coerentes moles e muito moles; solos incoerentes e soltos).
Embora o solo considerado, para efeitos de acção sísmica, seja de Tipo III, atendendo a que segundo
Pereira de Sousa (1923) o edifício possui “alicerces tão fundos” admitiu-se que as paredes eram
encastradas a nível das fundações. Fez-se uma experiência articulando as paredes, sendo os
resultados qualitativos na distribuição de tensões semelhantes.
O valor para o coeficiente de amortecimento (ζ) para edifícios de alvenaria deve ser considerado igual
a 10% (Cardoso, 2004). Segundo Vasques (2000), é considerado para edificações em alvenaria
tradicional um coeficiente de amortecimento de ζ = 5 a 7%. No caso das modelações efectuadas,
uma vez que não se trata exactamente de uma construção tradicional de alvenaria de pedra,
considerou-se aqui um coeficiente de amortecimento de ζ = 5%, já que ao ser utilizado este valor,
está-se a ser conservativo nas modelações efectuadas.
-coeficiente de comportamento (η):. Este coeficiente é uma forma simplificada de estimar os esforços
que se desenvolvem em regime não linear devido à acção dos sismos. De acordo com o EC8 (CEN,
2003) este valor pode variar, para alvenaria não reforçada, entre 1.5 e 2.5. As construções em pedra,
embora muito idênticas às construções de alvenaria, não têm um valor regulamentado para este
coeficiente e, assim sendo, estar-se-á a ser conservativo se se considerar este coeficiente com o
valor 1.5, que foi aqui utilizado.
-combinação modal de acções e combinação direccional: No caso em estudo utilizou-se a
combinação CQC para a combinação modal de acções e a combinação SRSS na combinação
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direccional. Relativamente à regra de combinação das respostas máximas para os diferentes modos,
o RSA prevê o cálculo da resposta global através do uso da ponderação quadrática, efectuada por
meio da raiz quadrada da soma dos quadrados da resposta, vulgarmente designado por SRSS. Este
método pressupõe hipóteses relativas ao afastamento de frequências próprias do sistema que, não
se verificando, impõe a aplicação a CQC. Esta combinação permite obter a resposta da estrutura, no
caso de existirem frequências próprias aproximadas, entrando em linha de conta com a
autocorrelação existente entre as respostas modais.

2.5.3

Combinação de acções

Foram consideradas para verificação da segurança do edifício a combinação de acções do estado
limite último tendo como acção variável base a acção sísmica (1) e tendo como acção variável base
as sobrecargas (2), de acordo com as seguintes expressões:

S ELU − sismo = CP + RCP + 1.5 × E + 0.2 × SC
S ELU − sobrec arg a = 1.35 × CP + 1.5 × RCP + 1.5 × SC

(1)
(2)

Em que,
S ELU – valor de cálculo dos esforços actuantes para a verificação da segurança (kN);
CP – valor característico do peso próprio (kN);
RCP – valor característico da restante carga permanente (kN);
E – valor característico da acção sísmica (kN);
SC – valor característico das sobrecargas (kN).

2.6 ANÁLISE POR ESPECTRO DE RESPOSTA
O espectro de resposta, neste caso o espectro de resposta das acelerações, é o valor máximo da
aceleração que um oscilador de um grau de liberdade sofreria quando excitado por uma dada acção
sísmica. Sendo a estrutura em estudo um oscilador de vários graus de liberdade, é possível
quantificar os seus valores máximos de resposta através de espectros de resposta, fazendo uma
analogia entre a resposta destes e a resposta de um oscilador de um grau de liberdade.
O espectro de resposta pode ser definido como a representação gráfica do valor máximo da resposta
(medida em termos de deslocamento, aceleração e esforços) de um conjunto de osciladores de um
grau de liberdade, quando solicitados por uma determinada acção sísmica. Estes valores máximos
são representados em função da frequência própria dos osciladores (ou do seu período) e do valor do
coeficiente de amortecimento considerado.
- Os espectros de resposta utilizados na análise dinâmica efectuada para as acções sísmicas do tipo
1 e do tipo 2 foram os indicados no Anexo III do RSA, correspondentes um Terreno do Tipo III e a um
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coeficiente de amortecimento ζ de 5%. Apresenta-se no Anexo C a tabela com os valores de
aceleração versus frequência considerados no modelo.
- Nestas modelações, foi admitido um coeficiente de comportamento (η) de 1.5. Este coeficiente é
uma forma simplificada de estimar os esforços que se desenvolvem em regime não linear devido à
acção dos sismos.
- Para a análise do comportamento do edifício sujeito a acção sísmica no programa SAP 2000
definiram-se duas funções que representam os espectros definidos pelo RSA para um coeficiente de
amortecimento ζ de 5%: acção 1 e acção 2. Para cada acção considerou-se o sismo a actuar
simultaneamente segundo a direcção X e a direcção Y. Adicionalmente criaram-se dois “Analysis
Cases”, um para cada uma das funções referidas.
- No caso em estudo utilizou-se a combinação CQC (Complete Quadratic Combination) para a
combinação modal de acções e a combinação SRSS (Square-Root of Sum-of-Squares) na
combinação direccional.
- Neste estudo apenas se teve em conta o efeito da acção sísmica segundo a direcção horizontal.
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
3.1 CONSTRUÇÃO DO MODELO
Numa primeira fase, delineou-se uma matriz de coordenadas para facilitar a disposição dos vários
elementos que constituem o edifício. De seguida, recorrendo-se aos elementos discretizados, inseriu-se cada um dos corpos constituintes até obter a totalidade da estrutura (Figura 30).
O modelo simplificado adoptado, para análise, resulta de um compromisso entre um esquema
próximo da realidade, mas demasiado complexo para calcular, e um esquema simples de calcular,
mas demasiado longe da realidade da construção.
Na criação do modelo tridimensional foi utilizada a informação obtida na pesquisa histórica realizada
e que é resumidamente apresentada nas descrições do edifício. Para isso foram utilizados 1934
frames, 7270 areas (shells) e 6330 points.
Na modelação foram definidos 20 tipos de frame sections para a inserção de arcos e pilares e 25
tipos de area sections para a implantação de paredes, abóbadas, tectos e escadas.
A discretização dos elementos estruturais é muito variável, fazendo-se por troços com propriedades
geométricas e mecânicas semelhantes. A título de exemplo os pilares da nave central foram
discretizados com cerca de 3m, enquanto que nos arcos utilizou-se o comprimento de 2m..

1

4

2

5

3

6

Figura 30 – Fases de construção do modelo (1 → 6)
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3.2 FREQUÊNCIAS PRÓPRIAS E ANÁLISE MODAL
Para a determinação das frequências próprias do edifício recorreu-se à rotina “modal case” do
programa comercial SAP para se obterem os 30 primeiros modos de vibração da estrutura. Os
resultados da análise modal dos primeiros 10 modos estão apresentados na tabela 6, representando
o factor de participação de massa nos seis graus de liberdade.
Tabela 6 – Frequência modal e factor de participação de massa
Modo

Freq.

UX

UY

UZ

RX

RY

RZ

∑UX

∑UY

∑UZ

∑RX

∑RY

∑RZ

Hz

N-S (%)

E-W (%)

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

1

2.59

0.32

0.00

0.00

0.00

0.21

0.02

0.32

0.00

0.00

0.00

0.21

0.02

2

3.59

0.00

0.40

0.00

0.12

0.00

0.05

0.33

0.40

0.00

0.12

0.21

0.07

3

3.85

0.17

0.01

0.00

0.00

0.04

0.25

0.49

0.41

0.00

0.13

0.25

0.32

4

4.10

0.06

0.00

0.00

0.00

0.01

0.03

0.55

0.42

0.00

0.13

0.26

0.35

5

4.14

0.06

0.00

0.00

0.00

0.01

0.02

0.61

0.42

0.00

0.13

0.27

0.38

6

4.46

0.06

0.00

0.00

0.00

0.01

0.04

0.67

0.42

0.00

0.13

0.28

0.42

7

5.63

0.00

0.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.67

0.48

0.00

0.13

0.29

0.42

8

5.78

0.01

0.04

0.00

0.00

0.00

0.10

0.68

0.52

0.00

0.14

0.29

0.52

9

6.41

0.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.04

0.69

0.52

0.00

0.14

0.29

0.55

10

6.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.69

0.52

0.00

0.14

0.29

0.55

0.85

0.70

0.01

0.16

0.31

0.69

30

Os factores de participação mais representativos para cada frequência estão assinalados a negrito.
Apresenta-se na última linha da Tabela 6 o somatório dos factores de participação de massa do modo
30. Observou-se que os 10 primeiros modos correspondem já a uma boa descrição dos modos de
vibração da estrutura.
Em campanha, ocorrida nos princípios da década de 1990, foram medidas frequências junto do
frontão da igreja obtendo-se os seguintes valores: ftranv = 2.5 Hz (E-W), flong = 3.0 Hz (N-S), e a
frequência de 4 Hz que é possivelmente de torção (Oliveira, 1997). Em concordância com estes
valores, as três frequências correspondentes aos três primeiros modos no modelo apresentam os
valores de 2.59, 3.59 e 3.85, respectivamente (valores sublinhados na tabela).
O primeiro modo de vibração corresponde essencialmente a translação segundo a direcção Norte-Sul
(UX) e rotação em torno da direcção perpendicular Este-Oeste (RY). O segundo modo corresponde a
translação segundo a direcção Este-Oeste (UY) e rotação em torno da direcção Norte–Sul (RX). O
terceiro modo corresponde a translação na direcção Norte-Sul (UX) e torção em torno da direcção
Vertical (RZ). Apresentam-se de seguida da Figura 31 à Figura 33 a representação gráfica dos
primeiros modos de vibração.
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Figura 31 – 1º modo de vibração, associado essencialmente a movimento transversal na
direcção N-S. Vistas da fachada principal (em cima ) e de topo (em baixo)

Figura 32 – 2º modo de vibração, associado essencialmente a movimento longitudinal E-W.
Vistas do alçado lateral direito (em cima) e de topo (em baixo)
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Figura 33– Vistas de topo do 3º e 4º modo de vibração (em cima e em baixo, respectivamente)
É possível que a frequência de 4 Hz medida por Oliveira (1997) corresponda aos 3º e 4º modos de
vibração no modelo, que apresentam valores de frequência muito próximos.

3.3 ANÁLISE ESTÁTICA
3.3.1

Acção variável base – Sobrecarga

Tendo-se chegado a valores de frequência modelados semelhantes aos medidos in situ, procedeu-se
à análise estática para verificar a segurança do edifício sob a acção de sobrecargas de utilização. Em
simultâneo pode ter-se uma análise de sensibilidade de comportamento da estrutura, ou seja, se o
modelo responde de acordo com o espectável e o observado.
Apresentam-se de seguida os resultados das modelações, sob a forma de representação gráfica das
tensões normais de compressão e tracção para o caso da combinação de estados limites últimos
(ELU) tendo como acção variável base as sobrecargas de utilização (Figuras 34-36). Este software
apresenta as tensões de tracção com valor positivo e as tensões de compressão com valor negativo.
Para se poder proceder a uma avaliação comparativa, todas as figuras apresentam a mesma escala
de tensões.

54

Resultados e Discussão

Figura 34 – Tensões normais máximas (σ max) nas paredes do alçado lateral direito ELUSobrecarga

O modelo tem um comportamento expectável, com compressões maiores na base do que nos topos.
Estes valores de compressão são inferiores às tensões de rotura que são apresentados na Tabela 5.

Figura 35 – Tensões normais máximas (σ max), vista do topo, ELU-Sobrecarga
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Os valores de tensões de compressão (0.5MPa) e de tracção (0.8MPa) que se verificam nos tectos
da sacristia e capela-mor são admissíveis para o material de construção (madeira revestida com
estuque). Neste caso, estes valores são muito baixos em comparação com os valores de rotura.
A Figura 36 mostra, em cima, um corte longitudinal do modelo do edifício que inclui a parede interior
de uma das torres, os arcos da nave lateral que comunicam com a nave central e a torre do cruzeiro,
por baixo duas fotografias das abóbadas do último tramo das naves colaterais norte e sul.
As zonas inferiores das abóbadas de tijolo do último tramo das naves colaterais norte e sul, junto do
nartéx, “descascadas” confirmam que se trata de uma zona de concentração de tensões. Tendo
percorrido todo o edifício apenas se observa o esboroamento nestas abóbadas coincidindo com a
previsão do modelo.

Figura 36 – Tensões normais máximas (σ max), corte ao nível da torre ELU-Sobrecarga (em
cima) e fotografias dos tectos do último tramo da nave colateral Norte e Sul (em baixo).
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3.4 ANÁLISE DINÂMICA POR ESPECTRO DE RESPOSTA
3.4.1

Acção variável base –Sismo

Depois de definidos os modos de vibração mais relevantes da estrutura, procedeu-se a uma análise
dinâmica tridimensional. Esta análise consiste na simulação do comportamento da estrutura a uma
solicitação ao nível da fundação, ou seja, uma análise ao desempenho do modelo estrutural a uma
acção sísmica.
Para tentar perceber, à partida, qual poderá ser o tipo de sismo condicionante em termos de
verificação de segurança analisaram-se os valores dos espectros de resposta (Figura 37).

aceleração-frequência
6

a (m/s2)

5

S1-TIII

4

S2-TIII

3

Freq. do 1º modo de
vibração

2
1
0
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

f (Hz)

Figura 37– Gráfico de aceleração vs frequência, para Sismos do Tipo 1 e 2, terreno do Tipo III e
coeficiente de amortecimento 5%

No gráfico, a linha vermelha que representa o valor da frequência do primeiro modo de vibração. Esta
intercepta um valor de aceleração superior para um sismo de Tipo 1, indicando que este tipo de
sismo, em teoria, causará mais danos.
Os valores de reacções de base, obtidos a partir do modelo, para os sismos de Tipo 1 e Tipo 2
(Tabela 7) são superiores para o primeiro caso, confirmando que este seria o caso mais desfavorável.

Tabela 7 – Reacções na base para os sismos de Tipo 1 (S1-T3) e de Tipo 2 (S2-T3)

Sismo
S1-T3
S2-T3

Global
FX
KN

Global
FY
KN

Global
FZ
KN

47 185
36 827

47 726
34 303

441
318
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Apesar da simplicidade, o modelo de análise linear permite identificar as zonas da estrutura onde se
“concentram” as maiores tensões (as tensões de compressão essencialmente representadas pelas
manchas laranja e vermelho e tensões de tracção representadas pelas manchas verde e azul na
Figura 38 e Figura 39).

Figura 38 – Tensões normais mínimas (σ min), ELU-Sismo, na fachada principal (Esq.) e num
corte longitudinal junto da parede interior de uma das torres (Dir.).

Figura 39 – Tensões normais máximas (σ max), ELU-Sismo, na fachada principal (em cima) e
num corte longitudinal junto da parede interior de uma das torres (em baixo). Para fins
comparativos, a imagem miniatura do canto superior esquerdo representa as tensões normais
(σ max), no ELU-Sobrecarga.
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O painel superior mostra que, na fachada principal, as zonas de maior tensão de tracção ficam nos
pórticos. Inseriu-se na figura uma miniatura das tensões normais na combinação ELU-Sobrecarga
para mostrar que nesta situação é nos pórticos que existem as maiores tensões de compressão.
Seria de esperar que em situação de sismo fossem os pórticos os primeiros a cair. No entanto, o
método das siglas lapidares e a gravura da Sé pós-terramoto (Figura 29) mostram que pelo menos o
pórtico do piso térreo não caiu.
O painel inferior permite observar que as zonas de maior tracção compreendem as zonas de ligação
das torres ao corpo central e nas zonas de ligação da torre do cruzeiro com as naves central e
transepto. No que respeita às torres, as duas imagens indicam que há zonas de tracção quer na
direcção N-S, quer na E-W.
Os registos de época apontam para a queda de apenas uma das torres (a torre Sul). Não há, apenas
a partir da simples observação das tensões, nada que possa indicar que a torre sul possa ser mais
susceptível de cair do que a torre norte (Figura 39, em cima). Os deslocamentos absolutos
horizontais, medidos no modelo para pontos simétricos no topo das torres da fachada principal
(combinação ELU-Sismo de Tipo 1), são da ordem dos 18mm. Embora ligeiramente superiores na
torre sul, os valores são semelhantes. Não há nada no modelo, além da própria assimetria do edifício,
que possa explicar esta diferença, já que se aplicou ao nível das fundações encastramento perfeito.
Uma vez que terreno de implantação é desnivelado chegando a 3 m de diferença entre os limites das
fachadas norte e sul (Figura 40), pode-se suspeitar de um efeito assimétrico provocado pelas
fundações. A diversidade de tipo de solo sobre os quais assenta a Sé pode sugerir que uma parte do
edifício assenta em terreno brando e uma outra parte (zona Norte) em terreno rijo.

Figura 40 – Fachada principal, na zona das torres a diferença de cota nas fundações é de 3m.

As discrepâncias entre o que prevê o modelo os registos do que aconteceu durante o terramoto de
1755 indicam que uma análise linear não é suficiente para fazer uma avaliação de segurança, visto

59

Estruturas ligadas ao terramoto de 1755

que não tem em conta o comportamento não-linear e os efeitos de fissuração dos materiais nem a
interacção solo-estrutura. É, no entanto, um método válido para indicar as zonas onde as tensões de
tracção serão maiores. A Figura 41 mostra uma vista geral onde se podem observar as zonas de
maior tensão de compressão no edifício (manchas a laranja e vermelho).

Figura 41 – Tensões normais mínimas (σ min), ELU-Sismo, vista geral de baixo.

A Figura 42 mostra uma vista geral onde se podem observar as zonas de maior tensão de tracção no
edifício (manchas azul e verde).

Figura 42 – Tensões normais máximas (σ max), ELU-Sismo, vista geral de baixo.
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3.5 MODELO DA SÉ TAL COMO ERA EM 1755
Os restauros do século XIX e XX tiveram a difícil tarefa de restituir ao edifício as suas características
originais. Portanto, para a modelação do edifício em 1755 partiu-se do modelo actual, apenas se
retirando o piso sobre a sacristia sobre o qual não existe a certeza da existência em 1755 e se
acrescentaram mais dois pisos à torre do cruzeiro.
Estas modificações não produziram, no entanto, alterações relevantes em relação à modelação da Sé
actual, como se pode verificar qualitativamente na Figura 43.

Figura 43 – Tensões normais máximas (σmax), ELU-Sismo, vista num corte longitudinal junto
da parede interior de uma das torres no modelo actual (Esq.) e no modelo de 1755 (Dir.)

As zonas de maiores tracções são as mesmas, quer na estrutura actual (Esq.), quer na de 1755 (Dir.),
mas superiores na actualidade. O que pode reflectir a redução da frequência nos 1ºs modos de
vibração provocadas pelas alterações no modelo (2010 → 1755). Alternativamente, apesar de não
ser possível de comprovar, podem ser as alterações dos corpos as causadoras da diferença.
Fizeram-se também modelações para averiguar qual o tipo de sismo que é condicionante na estrutura
de 1755 (Figura 44). Apesar da redução das frequências, o modelo previu tensões superiores para
um sismo do Tipo 1 (S1-T3, Esq.) do que para um sismo do Tipo 2 (S2-T3, Dir.).

Figura 44 – Tensões normais máximas (σmax), vista de um corte junto da parede interior de
uma das torres no modelo de 1755 na combinação S1-T3 (Esq.) e S2-T3 (Dir.)
Se o sismo de 1755, que foi de Tipo 2, voltasse a acontecer, é de esperar que os danos, na zona das
torres, seriam semelhantes.
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4. CONCLUSÕES E SUGESTÕES PARA FUTUROS DESENVOLVIMENTOS
Neste capítulo apresenta-se uma síntese do trabalho desenvolvido na presente dissertação,
descrevem-se as principais conclusões e apresentam-se sugestões para desenvolvimentos futuros.
O objectivo geral do trabalho foi fazer uma análise de segurança da estrutura actual da Sé de Lisboa.
Para isso, fez-se uma investigação prévia da história do edifício e medições in situ das dimensões
dos vários corpos constituintes da Sé.
Os valores das dimensões foram utilizados para construir um modelo de análise linear 3D. Este
modelo foi calibrado a partir dos valores das frequências naturais de vibração do edifício medidos in
situ.
Primeiro procedeu-se a uma análise estática de segurança que demonstra que o edifício é seguro
para o estado limite último tendo como acção variável a sobrecarga de acordo com o definido pelo
RSA (1983).
Depois seguiu-se uma análise dinâmica por espectro de resposta para simular o comportamento da
estrutura em caso de sismo para a estrutura na actual e a de 1755.
Verificou-se que o modelo de análise linear para 1755, tal como no modelo actual, fornece informação
de natureza qualitativa sobre as zonas de maior tracção, sendo estas as zonas de ligação das torres
ao corpo central e as zonas de ligação da torre do cruzeiro com as naves central e transepto. Estas
zonas de rotura coincidem no essencial com os efeitos documentados do terramoto de 1755 nesta
estrutura, nomeadamente a queda da torre do cruzeiro e da torre sul.
Conclui-se que o modelo permite identificar as zonas da estrutura onde ocorrem maiores tensões e
onde ocorrerá a fissuração dos materiais. No entanto, uma análise linear não é suficiente para fazer
uma avaliação de segurança, visto que não tem em conta o comportamento não-linear dos materiais
ou os efeitos de fissuração.
A aplicação de um modelo relativamente simples de comportamento linear dos materiais permitiu
concluir que, apenas sujeita ao peso próprio e sobrecargas, a estrutura não apresenta problemas de
segurança, atendendo a que as tensões obtidas não são relevantes no campo de aplicação de cada
material.
A modelação do sismo segundo o RSA revela apenas as zonas da Sé onde, em caso de sismo,
ocorrerá a fissuração dos materiais.
Para aprofundar as conclusões agora tiradas, em particular sobre o comportamento sísmico do
edifício, será necessária a aplicação de um modelo de comportamento não linear dos materiais, que
tenha em conta por exemplo a sua fissuração.
Neste contexto seria também importante realizar uma nova campanha de identificação modal para
melhor caracterização dinâmica das frequências in situ.
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Outro aspecto a ter em conta será a modelação da interacção solo-estrutura, o que exige no mínimo
o levantamento mais detalhado de alguns aspectos da Sé, nomeadamente dos solos de fundação e
das próprias fundações.
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ANEXO A – CRONOLOGIA DAS INTERVENÇÕES REALIZADAS NA SÉ DE LISBOA
De acordo com informação divulgada pelo IHRU em http://www.monumentos.pt
séc. XII
1147, 1 Novembro - sagração da igreja; obras a cargo de Mestre Roberto, responsável pela
construção românica; as relíquias de São Vicente, achadas na zona de Sagres, foram colocadas na
abside; A cabeceira era composta por abside, flanqueada por absidíolos mais baixos, de que restam
vestígios no pavimento da charola.
séc. XIII
Campanhas regulares de obras, com a construção do actual Camarim do Patriarca;
1290-1300 - fundação da Capela de Nossa Senhora da Piedade da Terra Solta e respectiva
Irmandade, por Nuno Fernandes Cogominho e D. Maria Albernaz;
séc. XIV
Construção do claustro, pelos mestres João Anes e Miguel Martins, onde trabalharam vários mestres.
Testamentos de D. Afonso IV e D. Beatriz para que fossem sepultados na capela-mor da Sé e
fundando cinco capelas na charola; Lopo Fernandes Pacheco e Maria Vila Lobos instituem sepultura
na capela régia de São Cosme e São Damião; fundação das Capelas do Espírito Santo e Santa Cruz,
na charola, por Mestre Pero e por António Durães, respectivamente; fundação da Capela de São
João Evangelista na ala Norte do claustro, por Mestre Fernando; fundação das capelas de São
Lourenço, por Lourenço Anes, e de São Nicolau, no claustro;
1303 - fundação da Capela de São Sebastião na charola, por D. João Martins, vinculada ao morgado
de Soalhães;
1305 - fundação da Capela de Santo Estêvão no claustro por Estêvão Rodrigues de Loulé e Mor
Martins;
1322-1323 - D. Gonçalo Pereira funda uma capela no local da actual porta do Camarim, que abria
directamente para a nave, que não viria a ocupar, por ter ido para Braga;
1324, 24 Novembro - instituição da Capela de São Bartolomeu por Bartolomeu Joanes, adossada à
nave e com hospital anexo;
1327 / 1334 / 1337 / 1344 / 1356 - terramotos em Lisboa abalaram a cabeceira, obrigando a obras
sucessivas e a atrasos na sua evolução;
1358 - fundação da capela de Nossa Senhora da Conceição pelo bispo D. Pedro, na charola;
1394 - a Sé passou a Arcebispado por bula de Bonifácio IV;
séc. XV
1402, 13 Maio - sepultura de D. João Anes na Capela de São Sebastião;
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1404 - um novo sismo volta a abalar a estrutura da cabeceira ainda por terminar; alteram-se os
planos desta, que passou a assumir um cariz gótico; Pintura dos painéis de São Vicente por Nuno
Gonçalves e execução da imagem de Santa Maria Maior;
1404 - cai um raio sobre a abside;
1451-1467 - construção da Capela de São Vicente, na abside, por Afonso Eanes;
1452 - sepultura de D. Pedro de Noronha na Capela do Corpo de Deus;
1469 - construção do retábulo gótico de São Vicente, no lado do Evangelho da capela-mor, talvez por
Olivier de Gand, dourado por Jean de Ypres;
1492, 29 Agosto - perante a insuficiência de bens da Capela do Corpo de Deus, o Cabido acordou
com Afonso Anes e D. Catarina da Cunha, a cedência de sepultura no local;
1491 - repinte dos painéis de São Vicente pelo mestre Mota;
1498 - Instituída a Irmandade da Misericórdia de Lisboa na Capela da Terra Solta;
séc. XVI
Instituições de várias Irmandades - surgem a Irmandade de São Miguel no claustro, na Capela de
São Gervásio, a qual deambularia até ter local próprio, estando na Capela de São Bartolomeu, em
1649, a dos Calafates, instalada na Capela do Rei Salvador, Irmandade do Senhor Jesus da Boa
Sentença, no claustro e Irmandade de Santo Aleixo, também no claustro, que congregava mendigos
cegos. Execução do dossel em talha para os túmulos régios, de dois órgãos, do cadeiral, talvez por
Diogo de Sarça, e da grade de bronze da abside; pintura do retábulo da Capela de Nossa Senhora da
Terra Solta, por Garcia Fernandes;
1520 - chega a imagem de Nossa Senhora a Grande, transportada de França por Martim Afonso de
Sousa;
1528, 28 Fevereiro - testamento de Rui Figueira e Brites Tavares deixando bens no Castelo à Capela
de São Pedro;
1531, 7 Janeiro - um terramoto provoca grandes danos numa das torres;
1537 - pintura do retábulo da Capela de São Bartolomeu por Garcia Fernandes e Cristóvão de
Figueiredo;
1540-1564 - instalação do coro dos cónegos no transepto, transferindo-se alguns túmulos do local;
1590 - pinturas para o retábulo primitivo da Capela de Santa Ana na charola por Fernão Gomes, o
qual terá sido executado por Estácio Matias;
séc. XVII
Execução da frontaria da Capela de São Pedro; José do Avelar Rebelo pinta para o antigo retábulo
da Capela de São João Evangelista, no claustro; Marcos da Cruz pinta as telas das ilhargas da
Capela do Senhor Jesus da Boa Sentença;
Abertura de sacristias nos muros de topo das capelas de São Sebastião e Espírito Santo; restauro da
Capela do Senhor Jesus da Boa Sentença, no claustro, pela respectiva Irmandade;
1610-1620 - pintura de um São Miguel para a Capela com o mesmo orago, pela dupla Simão
Rodrigues e Domingos Vieira Serrão;
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1614 - apeados os painéis de São Vicente; pintura dos espaldares do cadeiral, talvez por Amaro do
Vale;
1631 - reconstrução da Capela de São Lourenço, pela respectiva Irmandade;
1632 - Gaspar Ferraz Leite doa bens à Irmandade do Santíssimo;
1634 - execução do retábulo da Capela de Nossa Senhora de Belém, em pedraria, por Ascenso Luís,
Domingos João e João da Mata;
1634 - reconstrução da Capela de Nossa Senhora de Belém, no claustro, pela Confraria dos Correios,
nela instalada;
década de 40 - douramento do retábulo gótico de São Vicente, existente na capela-mor;
1643-1648 - obras na Capela do Santíssimo, com a execução e douramento do retábulo, pintura de
10 painéis por Martim Conrado e grade para o portal, por André Gonçalves;
1644-1650 - obras na Capela do Santíssimo, dirigidas por Francisco Rodrigues, com colocação de
lajes no pavimento e Pátio dos Arcebispos sobre a mesma, feitura de zimbório sobre o altar-mor, por
Marcos de Magalhães e remate do portal;
1645-1646 - execução do retábulo da Capela de São João Evangelista, pelo marceneiro António de
Castro, actualmente na Capela de Nossa Senhora de Belém; pintura do tondo por Martim Conrado;
1646 - reforma da Capela de Santo Aleixo;
1652 - fundação das Capelas de Nossa Senhora da Tocha e Santo António, no claustro, esta com
Irmandade dos Meninos do coro;
1654-57 - revestimento da Capela do Santíssimo a talha, com as colunas desbastadas pelo pedreiro
Leonardo Jorge; com a talha dourada por Manuel Coelho Valadares e telas pintadas por Marcos da
Cruz;
1655 / 1656 - remodelação da Capela do Santíssimo, sendo rasgados dois arcos para a charola, pelo
pedreiro Vicente Jorge;
1662, 21 Maio - sepultura de António Malheiro na Capela de Santo António do claustro;
1669 - execução do frontal do Santíssimo, em prata, por Manuel Soares;
1675-1702 - D. Luís de Sousa ordena obras na Capela da Terra Solta; As obras visavam tornar a
capela seu mausoléu, tendo criado uma Irmandade que ampliou a capela e passou a ocupar três
tramos do espaço claustral; mandou, ainda, executar uma tribuna no topo ocidental, de onde assistia
às cerimónias religiosas.
1658 / 1659 / 1660 / 1661 - arranjo da cúpula da Capela do Santíssimo por Francisco Xavier;
1681 - feitura do retábulo de Nossa Senhora a Grande por Gaspar dos Reis, conforme desenho de
João Antunes;
1686 - execução do retábulo da Capela de Nossa Senhora da Piedade por Domingos Sampaio;
1687-1688 - feitura de dois anjos de prata para o Santíssimo, por Domingos Duarte;
1691 - execução de vitrais para a abside por Domingos Batalha; execução da obra de pedraria na
Capela de Nossa Senhora da Terra Solta, no claustro, por António da Silva e João Antunes;
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1693, 17 Junho - contrato com António da Silva e João Antunes para o novo retábulo de São Vicente,
segundo risco de Félix da Costa Meesen; feitura da escultura de São Vicente em prata, por Tomás
Correia, conforme desenho do mestre italiano Giovanni Battista Scala;
1694-1695 - pintura da base das colunas da Capela do Santíssimo por José Ribeiro da Silva;
1696 - Capela de São Bartolomeu truncada para rasgar porta travessa;
1696 / 1697 - douramento do sacrário da Capela do Santíssimo por Domingos Marques;
1699 - feitura de uma lâmpada de prata para o Santíssimo por Nicolau da Rocha;
1700 - execução do retábulo de Santo Ildefonso por António Rodrigues;
séc. XVIII
Feitura de um órgão para a nave, por Frei António da Madre de Deus; pintura de Nossa Senhora da
Piedade para a Capela da Piedade da charola, por José da Costa Negreiros; pintura dos azulejos da
nave por Manuel dos Santos;
1711 - contratam-se António da Silva e João Antunes para executarem um novo retábulo para a
capela-mor;
1712-1713 - revestimento da cúpula do Santíssimo com azulejo, colocado por Manuel Rodrigues;
1713-1722 - a Capela do Santíssimo anexa a de Nossa Senhora da Luz, com obras do pedreiro
Manuel Francisco e carpinteiro José Martins; novo frontispício por desenho do arcediago Ladeira;
1719-1721 - apeamento da decoração da Capela do Santíssimo e feitura de um novo retábulo por
João Vicente Gomes, que decorou toda a capela; execução de ramalhetes de prata por Manuel
Rodrigues, de nova imaginária e pintura dos Apóstolos por João Baptista; Manuel Francisco removeu
os caixotões de talha;
1740, 13 Dezembro - abolição do título de Sé e respectivas dignidades, por bula de Benedito XIV;
1741, 14 Julho - título de basílica pelo mesmo papa;
1742 - execução de um novo cadeiral, por ordem de D. João V;
1745 - começam as reparações nas torres devido aos danos provocados pelos terramotos anteriores;
1748 - colocação de um relógio na torre Sul;
1755, 1 Novembro - terramoto e incêndio destruíram Capela do Santíssimo e afectaram a decoração
da capela-mor; desaparece o sino de uma das torres (1375); dissolução da Irmandade de Nossa
Senhora da Piedade da Terra Solta;
1761, Novembro - dourada a banqueta de Nossa Senhora a Grande, por Simão Baptista de Carvalho;
1761-1785 - Reconstrução da Capela do Santíssimo, supervisionada pelos irmãos Pedro da Silva
Lisboa e Manuel Gomes Ferreira;
1764 - obras nas Capelas Reais;
1764 - arranjo dos terraços das capelas do deambulatório;
1766 - execução de lanternas em prata para a Irmandade do Senhor Jesus da Boa Sentença, por
Dionísio Gomes da Silva;
1766-1767 - imagem de Santo Amaro por Manuel Vieira, estofada por Francisco António de Lima;
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1767 - cónego António José da Cruz intendente das obras;
1768, Julho - Irmandade de São Miguel instala-se na Capela de São Sebastião;
1768 - restauro da Capela de São Lourenço; restauro das imagens de Nossa Senhora da Conceição
e da Quietação por Manuel Vieira, a última estofada por Nicolau Monteiro; restauro da imagem de
Nossa Senhora da Apresentação por Manuel Vieira e estofada por Francisco António de Lima;
1769-1771 - iniciam-se as obras de vulto na Sé, orientadas por Reinaldo Manuel dos Santos;
As obras consistiram no arranjo da torre Sul, abertura de 8 óculos na abóbada de madeira da nave,
remodelação da capela-mor, alargamento ou repartimentação das capelas consoante o poder das
respectivas irmandades; pintura da cobertura da capela-mor e execução do estuque por Félix da
Rocha.
1779 - túmulos reais colocados provisoriamente no claustro; banqueta e tocheiros da Capela do
Santíssimo por Joaquim Caetano de Carvalho, semelhantes aos da Madre de Deus; execução das
lâmpadas da mesma, por Manuel de Barros, conforme as de São Francisco de Paula;
1781, 30 Novembro - ossadas reais colocadas nos novos túmulos, de Machado de Castro; colocação
da imagem do orago na antiga capela de Nossa Senhora da Pombinha Esta colocação tinha por fim
uniformizar as capelas das igrejas da capital, conforme éditos do Marquês de Pombal, que assumia a
preferência pela colocação de pinturas na zona retabular.; Capela de São Vicente passa para a
colateral Sul; 24 Dezembro - inauguração do imóvel;
1785 - reforma do frontispício da Capela do Senhor Jesus da Boa Sentença pelo entalhador
Francisco José da Silva e o carpinteiro Francisco Xavier da Rosa; douramento do retábulo por
Vicente Ribeiro Alves, que limpou e retocou todos os painéis;
1785 / 1786 - arranjo de um órgão positivo por Bento Fontanes;
1785-1786 - António Ângelo executou as caixas dos órgãos, construídos por Joaquim António Peres
Fontanes;
1787 - pintura do esquife e encarnação do Senhor morto, por Vicente Ribeiro Alves;
1787-1788 - talha das tribunas reais por António Ângelo;
1788 - restauro do Menino e do Cristo do Senhor Jesus da Boa Sentença por Manuel Vieira;
1791 - desenho dos tocheiros do Santíssimo por António Rodrigues;
1791-1792 - execução de uma banqueta em prata para o altar do Senhor Jesus da Boa Sentença;
1792 / 1793 - restauro dos dedos do Menino da Capela do Senhor Jesus da Boa Sentença; pintura do
acesso à capela por Lino António dos Santos e reparação das grades;
séc. XIX
Execução do retábulo do Senhor Jesus da Boa Sentença por Jerónimo Correia Lage; Irmandade do
Santíssimo ocupou várias capelas desactivadas no claustro (Nossa Senhora da Eucaristia, São
Lourenço, Nossa Senhora de Belém e Santo Aleixo); Capela da Santíssima Trindade é reactivada
com culto a Nossa Senhora da Penha de França; execução de várias pinturas para a Capela de
Nossa Senhora de Belém, por José Inácio de Sampaio;
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Arranjo das infiltrações da Capela do Santíssimo por Domingos Lourenço; repinte das pinturas da
cobertura da Capela do Senhor Jesus da Boa Sentença por Henrique José da Silva;
1810-1811 - remoção das grades da Capela do Senhor Jesus da Boa Sentença pelo ferreiro Bento
Coelho, tendo sido feitas umas novas por António do Carmo, desenhadas por Jerónimo Correia Lage
e modeladas por José dos Santos, sendo douradas por Francisco João do Carmo;
1811 / 1812 / 1813 - retoques no retábulo da Capela do Santíssimo por Domingos Lourenço;
apeamento do baldaquino do sacrário e feitura de um novo;
1813 - obras nas Capelas Reais por António Marcelino dos Santos;
1816 - restauros na capela do Santíssimo;
1818 - transferência do retábulo da Capela de São João Evangelista para a de Nossa Senhora de
Belém, ambas no claustro;
1819 - arranjo do terraço da Capela do Santíssimo;
1822 - imagem de Nossa Senhora da Conceição da Rocha, encontrada em Carnaxide, colocada na
Capela de Nossa Senhora a Grande;
1825 - cópia da "Assunção da Virgem" de Pedro Alexandrino por José de Inácio Sampaio;
1835, 6 Fevereiro - Cabido guardião dos bens da Patriarcal, entretanto extinta;
1835 - António Luís da Rocha Fontanes passa a arranjar e a afinar o órgão que funcionava,
mensalmente;
1837-1838 - Capelas Reais aproveitadas como arrecadações;
1837, 3 Novembro - presépio da Patriarcal, de Machado de Castro (1766), na Capela de Santo
Ildefonso;
1839 - Capela de Nossa Senhora da Piedade passa para a antiga Capela de Santo Aleixo;
1844, 10 Agosto - anulação do título de Basílica e atribuição do de Patriarcal;
1854, Setembro - Irmandade dos Calafates dissolvida;
1864 - abertura de ligações entre as três primeiras capelas do claustro, todas pertencentes à
Irmandade do Santíssimo;
1865 - arranjo dos terraços das capelas do deambulatório;
1865 - obras nas Capelas Reais por António Correia da Rocha;
1869 / 1870 / 1871 / 1872 - execução de foles e casas para os órgãos;
1878 - douramento do retábulo da Capela do Santíssimo por Leonardo Patena;
1883, 30 Setembro - imagem de Nossa Senhora da Conceição foi devolvida a Carnaxide; 24
Novembro - Associação dos Devotos de Nossa Senhora da Conceição oferece nova imagem;
1891 - reboco e pintura das paredes da capela de São João Evangelista e aplicação de silhar de
azulejos; feitura da grade da capela e outra para a de Nossa Senhora de Belém;
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1891 - Junta da Paróquia funcionava na Capela de São Bartolomeu;
1895 - projecto de restauro da fachada do templo por João Nepumoceno;
1892 - orçamento de António Duarte Silva para o restauro de um dos órgãos;
1900 - Restauro do órgão da Epístola, talvez por José Linhares, que passou a receber um ordenado
para a sua afinação; 3ª Direcção das Obras Públicas do Distrito de Lisboa e Comissão Executiva dos
Monumentos Nacionais:
séc. XX
1902 - início das obras por Augusto Fuschini;
1902 / 1903 / 1904 / 1905 / 1906 / 1907 / 1908 / 1909 / 1910 / 1911: demolição de construções
anexas na fachada lateral Norte, junto da capela de Bartolomeu Joanes e da torre. Abertura do
pórtico Norte no terceiro tramo da nave lateral; reconstrução da abóbada e das janelas da referida
capela, construção de uma coroa de ameias; Construção de novas janelas no segundo registo da
torre Norte e de uma agulha de remate; restauro das janelas do deambulatório; construção de uma
janela mainelada no extremo da ala Sul do claustro; execução da rosácea da Capela de São
Bartolomeu e do seu remate ameado;
1903 - execução dos vitrais da Capela de São Bartolomeu em França, conforme desenho de António
Ramalho;
1904 - previsto transformar a Capela de São Bartolomeu em baptistério, o que não foi permitido pelo
Cabido; execução de um Cristo para a Capela de São Bartolomeu, por Teixeira Lopes;
1907, 23 Abril - o engenheiro solicita a remoção do presépio para a Capela dos Túmulos;
1907 - início do restauro da Capela de Santo Ildefonso, com remoção de todo o seu espólio;
1911 - António do Couto Abreu toma conta dos trabalhos de restauro;
1911 - prospecção nas paredes da cabeceira, em busca das novas janelas góticas; restauro das
pinturas da Capela de São Bartolomeu por Luciano Freire;
1912 - restauro da Capela de Santo Aleixo, com o desentaipamento dos arcosólios ; As alfaias da
Capela foram distribuídas por outras igrejas, como pela Ordem Terceira de Santo Agostinho, situada
na Igreja de Santo André e de Santa Marinha, que o monarca autorizaria em 27 de Março de 1883
1917 - desmantelamento da cobertura da Capela de São Vicente para se proceder à feitura de uma
abóbada gótica, que não se concretizou;
1919 - desmontagem dos portões em ferro do portal principal
década de 20 - restauro do corredor do deambulatório compreendendo a reconstrução de abóbadas;
MNAA:
1920 - restauro dos quadros provenientes do transepto;
1926 - colocação de pavimento de ladrilhos na Capela de Nossa Senhora da Terra Solta, no claustro,
e no trifório por Francisco Sabino;
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1927 - transferência das grades da Capela de São Vicente para o Cemitério de Tomar;
1929 / 1930 / 1931 / 1932 - arranjo do portal e recuo do pano, onde se implantava a rosácea, feita de
novo, para o prumo do muro do portal; demolição do coro-alto; construção da galeria do trifório;
refeitos os pilares e construída a abóbada da nave central; reparação da abóbada do transepto e do
cruzeiro;
1930 - restauro do altar-mor e do Apostolado de talha por Higino Pereira;
1932 - feituras de grades e portão de ferro forjado;
1933 - desmontagem dos retábulos do transepto por Francisco Sabino; feitura de altares para duas
capelas do deambulatório; substituição do portal principal por outro de madeira de castanho; as
capelas da charola são limpas de altares e imagens;
1936 - remoção do retábulo da capela de Santa Ana da charola para o Camarim do Patriarca;
1937 - consolidação e restauro da Sala do Capítulo; restauro dos paramentos dos braços do
transepto, de onde se removeram túmulos e pedras ornadas; restauro das fachadas laterais; restauro
das capelas colaterais e colocação de vitral na mesma;
1939 - restauro dos estuques e da pintura da abóbada da capela-mor; feitura de uma cobertura em
madeira de sucupira na Capela de São Vicente, seguindo os protestos de Raul Lino, que se
manifestou contra a feitura de uma abóbada gótica; entaipamento da ligação ao transepto e
demolição do portal; substituição de silhares de pedra na capela de São Vicente; execução do arco
triunfal em pedra da região de Fanhões; a actual Capela dedicada a Santa Maria Maior recuperou o
perímetro primitivo, sendo entaipada a sua ligação à contígua do lado Sul;
1939 - Raul Lino opõe-se à execução de uma cabeceira gótica e com Baltasar de Castro opõe-se ao
restauro purista da Capela do Santíssimo;
1940 - execução dos coretos dos órgãos por Agostinho Cabral e Alípio Brandão, o qual fez o cadeiral,
segundo o modelo da igreja dos Paulistas; comemoração dos Centenários, estando o restauro da
catedral praticamente concluído; colocação de uma imagem de Nossa Senhora da Conceição a
ladear o arco triunfal. A escultura foi feita em 1909 por Anjos Teixeira e destinava-se a um
monumento a efectuar nas Avenidas Novas.
1940 - execução das grades para a capela do Santíssimo; arranjo da Capela de Santo António, do
claustro; rebaixamento do piso do claustro em 40 cm; retoque no retábulo do Santíssimo por Artur
Rodrigues Maia, Benjamim António Duarte e José Henriques de Oliveira; feitura dos vitrais para as
janelas da capela-mor por Ricardo Leone; reparação do estuque dos tectos e paredes por Artur
Rodrigues Maia, Benjamim António Duarte e José Henriques de Oliveira; pintura de caixilhos e
colocação de vidraças, limpeza e reparação de portas, grades e balaustradas; colocação de degraus
de acesso às capelas do lado Norte do claustro; rebaixamento do pavimento do claustro e dos
respectivos terraços, onde se executou um pavimento de betonilha; colocação de vitrais na rosácea
do topo Sul do transepto; douramento do dossel do retábulo mor; colocação de portas almofadadas
de acesso às tribunas e órgãos; feitura dos lambrequins do órgão em contraplacado; assentamento
de cantarias na Capela do Santíssimo; feitura dos altares da capela-mor e da Capela de São Vicente;
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tratamento das paredes das tribunas em escaiola; reparação dos estuques da sacristia; limpeza da
estrutura retabular do Camarim;
1941 - execução da janela ogival da capela de São Vicente e feitura de um vitral para a mesma:
restauro de capelas da ala Norte do claustro num hipotético programa gótico; a Capela de Nossa
Senhora da Piedade da Terra Solta, na ala Norte foi truncada, transformando-se a sua abside em
capela individualizada, aberta nova fenestração e destruída a tribuna dos arcebispos na fachada Sul;
1942 - colocação do antigo guarda-vento setecentista; demolidos os balcões e mata-cães das torres e
em seu lugar colocada uma cortina de ameias;
1952 - construção de um coro-alto, com colocação de vigas de betão para o sustentar; restauro da
rosácea da fachada principal; arranjo do arco triunfal; limpeza e conserto dos estuques da capelamor; tratamento das cantarias da mesma; restauro dos arcos e pilares da Capela de São Vicente;
1953 - substituição dos vidros da capela-mor por António Ferreira de Almeida;
1954 - impermeabilização das capelas do lado Norte do transepto, onde a Irmandade do Santíssimo
se revestia e guardava os seus pertences; a primeira capela do claustro, sacristia da Capela do
Santíssimo

Sacramento,

foi

transformada

em

sanitários

públicos,

sendo

entaipada

a

intercomunicação com a capela imediata;
1955 - obras de restauro na Capela de São Bartolomeu, com eliminação das infiltrações, através da
impermeabilização do terraço; limpeza de grade medieval; pintura das grades da capela-mor;
reparação do pavimento das três naves e substituição do pavimento do transepto; conserto e limpeza
das cantarias e estuques da capela-mor;
1956 - substituição dos vidros pintados por vidro de tipo catedral na capela-mor; pintura das grades
de ferro;
1960 - execução de um órgão pela casa holandesa Flentorp, financiado pela Fundação Calouste
Gulbenkian;
1960 - reparação de telhados, dos vitrais e da instalação eléctrica;
1961 - obras de conservação do monumento, pelo Serviço dos Monumentos Nacionais;
1962 - reparação de telhados, esgotos e impermeabilização de terraços;
1963 - instalação de um órgão na capela-mor;
1964 - alteração do cadeiral, devido ao novo órgão e mudança do altar para o transepto;
1964 - desmontagem do retábulo mor por Anselmo da Costa e transporte da ara para o cruzeiro do
transepto;
1965 - reparação do telhado da capela-mor e capela de São Vicente;
1968 - reparação de telhados e pintura das portas e caixilhos do Arquivo, Tesouro e residência do
sacristão, consolidação das abóbadas do claustro;
1969 - danos causados pelo sismo;
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1969 - reparação do telhado da charola e diversos trabalhos;
1970 - reparação dos telhados do Arquivo e Tesouro devido aos danos causados pelo sismo,
remodelação das instalações de iluminação e som;
1972 - reparação das janelas da Capela do Santíssimo e da Sacristia, incluindo o assentamento de
grades de protecção;
1973 - tratamento da grade românica; reparação geral das coberturas;
1975 - reparação da instalação eléctrica, substituição dos caixilhos de sacada das janelas da sala do
Cabido, conserto de telhados;
1976 - conserto de uma nervura de cantaria existente junto à entrada principal;
1977 / 1978 - reparação da instalação eléctrica;
1979 / 1980 - construção de um portão no piso superior do claustro, reparação da instalação eléctrica,
obras de beneficiação das salas destinadas ao Museu de Arte Sacra;
1982 - obras de beneficiação;
1984 - obras de conservação e de reparação;
1985 - os técnicos do IJF fazem um levantamento de algum espólio e transferem-no para as suas
instalações para futuro restauro; remoção dos azulejos da Capela do Senhor Jesus da Boa Sentença
para o Museu do Azulejo para futuro restauro;
1987 - instalação do Museu de Arte Sacra, cobertura sobre as salas do cabido e biblioteca;
1988 / 1989 / 1990 - diversas beneficiações da instalação eléctrica e reparação de rebocos;
1991 - beneficiação do pavimento da galeria;
1992, 01 Junho - afectação do imóvel ao Instituto Português do Património Arquitectónico, conforme
decreto-lei 106F/92.
1992 - ampliação do sistema de detecção de incêndios e intrusão; IPPAR:
1991 / 1992 / 1993 / 1994 / 1995 / 1996 / 1997 / 1998 / 1999 - intervenção arqueológica no centro do
claustro;
1995 / 1996 / 1997 - reparação das coberturas, impermeabilização dos terraços, tratamento de
cantarias da abside, beneficiação do sistema de iluminação, restauro dos vitrais;
1996 / 1997 / 1998 / 1999 / 2000 - Estudo integrado da Sé de Lisboa, visando o seu restauro;
2000 - restauro das pinturas da Capela de São Bartolomeu e do tondo da Capela de Nossa Senhora
de Belém;
séc. XXI
2006 / 2007 - redistribuição das imagens pelo templo; colocação dos azulejos na Capela do Senhor
Jesus da Boa Sentença; restauro do retábulo da mesma e das pinturas das ilhargas.
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ANEXO B – MÉTODO DAS SIGLAS LAPIDARES
As siglas lapidares são finos traços gravados sobre uma das faces de cada uma das pedras, feitas
pelo canteiro medieval e que o identificam como fazendo parte de uma “oficina” ou mesmo como
individuo. É assim possível situar cada parte do edifício, quase exactamente, em cada geração de
“oficinas” e por consequência em diferentes períodos de construção.
Os estudos destas “assinaturas “permitiram concluir, para o caso da Sé, os seguintes períodos de
construção:
1 ª Fase de construção no século XII (românico) As siglas são atribuídas a este período devido em
primeiro lugar por razões estilísticas, em segundo lugar as diferentes qualidades de pedra que se
utilizava na época românica e gótica
Os artistas românicos preferiam uma pedra de grão muito grosso, uma espécie de calcário conchoso
de um amarelo claro, pelo contrário os mestres góticos preferiam blocos de pedra lisa, cuja finura de
grão permitia um desenho mais preciso.
As siglas 1, 2, 3, 4 e 5 na torre norte e sul; as siglas 6, 7, 8, 9, 10 e 11 figuram na torre lanterna e no
trifório no lado sul da nave; as siglas 12, 13, 14, 15, 16 e 11 encontram-se na parte alta das escadas
do transepto.
Por comparação destas siglas com as de outros edifícios podemos, por exemplo encontrar a sigla 10
em diferentes paredes da Sé de Lisboa, na Sé de Coimbra, na modesta Igreja da Ermida e na
Basílica de Compostela.
2ª fase – os mestres do gótico ao serviço de D Dinis (1279-1325) As principais siglas das capelas
radiais e na face Este do transepto siglas 18, 19, 20, 21, 10, 5, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 2 e 28.
Reencontramos algumas siglas atribuídas a outra época: ou aconteceu que estas foram dadas aos
artificies ao longo de várias gerações ou correspondem a uma figura simples utilizada
espontaneamente. Toda uma série de siglas é comum à Sé de Lisboa e outros monumentos
fundados no reinado do mesmo monarca.
3ª fase - o primeiro restauro da catedral no reinado de D Manuel I (1495-1521). As siglas 32, 33, 34 e
30 comuns no Mosteiro dos Jerónimos, na nave Manuelina do Convento de Cristo e na Igreja de São
João de Tomar, todas construções do reinado de D Manuel I.
Podem ainda encontrar-se vestígios românicos: na fachada ocidental o pórtico, torre norte e sul até à
altura do primeiro andar; na fachada norte, toda a parede exterior até ao transepto, o trifório da nave
e as partes altas do transepto no interior, assim como as escadinhas e na fachada sul uma parte
interior do trifório tanto na nave como no transepto.
O que hoje se mantém da torre lanterna é autenticamente do séc. XII, quer no interior quer no exterior
(salvo a substituição de algumas pedras, considerada de conservação e não de restauro), conserva,
em proporção, o maior número de pedras verdadeiramente antigas. Isto está em contradição com as
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hipóteses que até aqui se têm posto segundo as quais esta torre foi inteiramente reconstruída após a
queda do campanário que lhe fora sobreposto.
As partes góticas que se mantêm correspondem a todo o deambulatório incluindo as capelas radiais.
As siglas que indicam os restauros no princípio do século XVI encontram-se nos arcobotantes das
capelas radiais que foram consolidados em obras de restauro, no último lanço de escadas e sala dos
sinos da torre Norte.
Em conclusão, certas partes do edifício, mais vastas do que geralmente se crê, datam do período
românico. Generalizou-se o costume de supor que o terramoto foi, para Sé de Lisboa, uma catástrofe
maior do que pode ter sido.
Esta abordagem chama-nos ainda a atenção para, pelo menos, a existência de dois tipos distintos de
material e forma de construção.

Figura A. 1 – Exemplo de siglas lapidares encontradas na Sé de Lisboa (Van de Winckel, 1964)
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ANEXO C – ESPECTROS DE RESPOSTA
Tabela A. 1 - Tabela dos Espectros de Resposta dos Sismos Tipo 1 e 2 para terreno Tipo III
Sismo Tipo 1

Sismo Tipo 2
2

Período (seg.)

Aceleração (m/s )

2

Período (seg.)

Aceleração (m/s )

0.04

1.488

0.04

1.201

0.045

1.712

0.045

1.295

0.05

2.184

0.05

1.497

0.055

2.633

0.055

1.765

0.06

2.829

0.06

1.987

0.07

2.959

0.07

2.231

0.08

3.024

0.08

2.317

0.09

3.133

0.09

2.34

0.1

3.236

0.1

2.331

0.12

3.293

0.12

2.274

0.14

3.254

0.14

2.216

0.16

3.212

0.16

2.223

0.18

3.252

0.18

2.281

0.2

3.303

0.2

2.318

0.25

3.26

0.25

2.305

0.3

3.11

0.3

2.272

0.4

2.686

0.4

2.363

0.5

2.328

0.5

2.328

0.8

1.646

0.6

2.277

1

1.359

0.8

2.356

2

0.649

1

2.291

3

0.387

1.2

2.134

4

0.263

2

1.222

5

0.192

3

0.742

10

0.055

4

0.521

5

0.394

10

0.12
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ANEXO D – CARTA DE VULNERABILIDADE DOS SOLOS DO CONCELHO DE LISBOA

Figura A. 2 – Carta de vulnerabilidade dos solos com a implantação das freguesias do
Concelho de Lisboa em 1755 (Oliveira, 2005)
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