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A ponte sobre a Ribeira do Teixeira na EN18 na Vendas da Vela, distrito da Guarda, é uma ponte em alvenaria de pedra granítica
com um arco de 10m de abertura directamente apoiado nos muros testa dos encontros. O arco tem uma espessura de 1,4m no
fecho e de 2,7m nas nascenças. A largura do tabuleiro é de 8m, sendo de 6m a largura da faixa de rodagem.
Os muros testa têm uma espessura de 3,3m e os muros ala uma espessura variável de 1m no topo a 3m na base. Estes muros
gravidade estão fundados quase superficialmente directamente no solo arenoso, compactado com numerosas estacas de
madeira de cerca de 3m de comprimento.
A infraescavação resultante da extracção de areias a jusante originou o colapso de um dos muros ala requerendo uma intervenção
de urgência na ponte, não só para reconstruir esse muro mas também para evitar o colapso dos restantes (figura 1).
A infraescavação originou um rebaixamento da cota do leito do rio e exposição das estacas que assim ficaram sujeitas às acções
ambientais originado o seu apodrecimento.

Figura 1 - Vista geral da ponte e colapso de um muro ala. Vista do apodrecimento das estacas de madeira

Na figura 2 apresenta-se a reconstrução do muro ala. Na figura 3 apresenta-se a consolidação das fundações do muro testa. A
intervenção consistiu no preenchimento das zonas infraescavadas com betão, tendo-se deixado um conjunto de tubos para a
selagem da interface e para consolidação do solo arenoso até 3,5m de profundidade. Para além da reparação e reforço da
fundação foi introduzido um açude a jusante, por forma a fixar a cota do Rio, reter sedimentos e evitar novamente a
infraescavação.
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Figura 2 - Reconstrução do muro ala

Figura 3 - Consolidação do muro testa e fixação do leito do rio

