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Resumo: 
 
O presente relatório de estágio, definido como Trabalho Final de Mestrado, surge como 
resultado de um estágio profissional realizado no âmbito do Mestrado em Engenharia Civil do 
Instituto Superior de Engenharia de Lisboa, e tem como objectivos primordiais, expor as 
actividades realizadas e reflectir os conhecimentos adquiridos durante o período de estágio.  
Após uma formação académica maioritariamente vocacionada para os aspectos teóricos e de 
natureza científica, tornou-se fundamental ao estagiário garantir um contacto real com a 
profissão de Engenheiro Civil antes do ingresso no mercado de trabalho. Foi com base nesse 
pressuposto que a opção do Trabalho Final de Mestrado incidiu sobre a realização de um 
estágio curricular em detrimento das restantes possibilidades.  
O período de estágio iniciou-se a 14 de Março de 2011 e incidiu sobre a área de Conservação, 
Restauro e Reabilitação de edifícios com valor patrimonial, sendo feito referência no capítulo 2 
aos princípios importantes da intervenção neste tipo de edifícios.  
O capítulo 3 faz uma abordagem geral do que são as coberturas servindo de complemento ao 
capítulo 4, onde são abordados e analisados os processos e métodos construtivos envolvidos, 
contemplando a evolução construtiva da cobertura do Cruzeiro, no Convento de Cristo em 
Tomar.  
Nos restantes capítulos, 5 e 6, é feita a caracterização e constituição da estrutura de um 
edifício da segunda metade do século XVIII, e a análise estrutural feita ao edifício no Antigo 
Convento do Santíssimo Sacramento, em Lisboa, respectivamente.  
O capítulo 4 é complementado pelo Anexo A, sendo utilizado como referência ao esquema da 
estrutura artesanal encontrada na cobertura do Cruzeiro.  
 
 
 

Palavras-Chave – Intervenção, Reabilitação, Caracterização, Alvenaria, Pedra, Madeira. 
 

 
Novembro de 2011 

 


