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O presente estudo aborda a produção e 
a utilização de cal como revestimento 
exterior na arquitectura tradicional 
da Terra Fria Transmontana. No norte 
dos concelhos de Bragança e Vinhais, 
o aproveitamento dos afloramentos 
calcários existentes para produção de 
cal foi feito de forma mais intensiva em 
Cova de Lua e Dine.
Como camada de protecção das paredes 
exteriores, ciclicamente renováveis, 
os revestimentos com argamassas de 
cal foram sendo removidos quer pelo 
abandono das edificações, quer pela 
generalização de intervenções de 
reabilitação, o que contribuiu para a 
interiorização de uma imagem errada 
de que a arquitectura vernacular da 
Terra Fria Transmontana não tinha 
revestimentos exteriores. Este artigo 
pretende demonstrar que, não só a 
maioria dos edifícios era revestida 
pelo exterior, como apresentava 
ornamentação ou pintura.

Estudo de caso

A produção da Cal

a utilização da cal para fins construtivos é 
uma prática que vem desde a antiguidade até 
meados do século XX. na terra fria trans-
montana, como de resto acontece com outros 
locais onde se produzia tradicionalmente cal, 
a sua cultura está inevitavelmente associada 
às características geológicas da paisagem e 
prende-se directamente com a existência de 
fontes de matéria-prima que a sustentem, 
nomeadamente, afloramentos calcários. no 
norte dos concelhos de Bragança e Vinhais 
“a ocorrência de afloramentos de calcário e 
dolomitos (...) é considerável, repartindo-se 
por formações diversas.” (Redentor, 2003).

embora existam ou tenham existido fornos de 
cal nas aldeias de Casares, Moimenta e soei-
ra, em Vinhais, e em rabal e aveleda, loca-
lizados em Bragança, o aproveitamento dos 
afloramentos calcários para produção de cal 
foi feito de uma forma mais intensiva em Cova 
de Lua, Bragança, e em Dine, Vinhais (fig. 1).

em Dine, dos sete fornos que se conservavam, 
dois estão em ruína e cinco foram objecto de 
intervenção de reabilitação em 2000, por parte 
da Junta de Freguesia de Fresulfe e da Câmara 
Municipal de Vinhais. Localizam-se na encos-
ta oriental do cabeço do castro, local onde se 
situa a Lorga de Dine1, num enquadramento 
privilegiado sobre o vale do rio tuela que se 
estende para sul da aldeia. “Destes fornos saía 
quase exclusivamente cal parda para a cons-
trução, mas também se produziam pequenas 
quantidades de cal branca com a pedra extraí-
da nas pedreiras (...) situadas em baldios da 
aldeia.” (redentor, 2003). Chegaram a produzir 
cal de uma forma intensiva durante praticamente 
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1 | Localização dos fornos de cal no Norte da 
Terra Fria Transmontana, representados pelos 
círculos pretos. A branco indicam-se as sedes 
de concelho: Vinhais e Bragança.
2 | Boca de descarga e da câmara de 
ventilação de um dos fornos de Dine, em 
Vinhais. 
3 | Forno de cal em Dine, Vinhais.
4 | Cova de Lua, Bragança. Um dos fornos 
ainda existentes.

todo o ano, com recurso a mão-de-obra local, 
e deixaram de funcionar na década de sessen-
ta do século XX.

em Cova de Lua, os três afloramentos calcá-
rios existentes foram aproveitados para pro-
dução de cal, embora com maior intensidade 
e concentração no afloramento nascente, 
onde chegaram a laborar nove fornos. este 
conjunto ganhou fama, sobretudo pela inten-
sidade da sua produção e pelo facto do seu 
aproveitamento ter sido feito de uma forma 
mais profissional, através da constituição de 
algumas sociedades comerciais para explo-
ração e fabrico de cal. Beneficiava, por outro 
lado, de melhores acessos, por se localizar 
junto à estrada nacional 308-3. no entanto, 
foi uma alteração ao traçado dessa estrada 
e subsequente movimento de terras que di-
tou a quase ruína do conjunto, soterrando 
total ou parcialmente a maioria dos fornos. 
a produção terminou na década de sessenta 
do século XX e, neste momento, são visíveis 
apenas quatro fornos, um deles praticamente 
em ruína.

na aldeia de Casares, existe ainda um forno 
que laborou na primeira metade do século 
XX, produzindo cal branca que se destinava 
às povoações vizinhas dessa zona do con-
celho de Vinhais. na Moimenta, muito perto 
da fronteira com a espanha, existiu um for-
no comunitário de que já não restam sequer 
vestígios, e cuja utilização era esporádica, 
uma vez que estava dependente das necessi-
dades da comunidade local, para onde a cal 
produzida se destinava exclusivamente. em 
soeira há registo da existência de um forno, 
próximo do leito do rio tuela, mas que se en-
contra em ruínas. 

na aldeia de rabal, em Bragança, existe um 
forno que produzia cal parda para a constru-
ção, embora de forma intermitente, actual-
mente em ruínas; e em aveleda existem dois 
fornos, cuja produção principal era de cal par-
da e que cessaram actividade em meados do 
século passado.

embora não se verifique nenhum padrão volu-
métrico das câmaras de calcinação dos vários 
fornos ainda existentes, há alguns aspectos 
construtivos em comum. Quase todos se lo-
calizam em terrenos com algum declive, par-
cialmente enterrados, para aproveitarem ao 
máximo a inércia térmica da terra e permitir 
um fácil acesso quer à boca de carga, quer à 
de descarga. normalmente construídos em al-
venaria irregular de pedra com juntas de argila, 
apresentam uma estrutura interior semelhante, 
apesar das variações de dimensão. Estão di-
vididos em duas secções principais: a câmara 
de calcinação de forma troncocônica invertida, 

completamente aberta no topo para se faze-
rem as cargas do material a calcinar, e com 
uma pequena abertura na sua base para as 
descargas; sobreposta a uma câmara de ven-
tilação posicionada na base do forno (fig. 5).
 
em todos os fornos da região o carregamen-
to do produto para calcinação fazia-se por 
camadas de lenha de urze e de pedra, co-
locadas alternadamente a partir do lajeado 
que separava a câmara de ventilação da de 
calcinação. A própria forma das câmaras de 
calcinação dos fornos facilitava a saída da 
cal viva pela boca de descarga. Depois de re-
colhida a cal, deixava-se arrefecer o forno e 
ficava pronto para nova fornada. naturalmen-
te que, dependendo dos diferentes tipos de 
matéria-prima utilizados e do seu processo 
de calcinação, se obteriam diferentes tipos 
de cal. nos fornos da terra fria transmon-
tana era habitual trabalharem vários homens 
em simultâneo sob as ordens de um capataz 
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Estudo de caso

ou trabalhador mais experiente no ofício, que 
sabia reconhecer as pedras mais adequadas 
para a cal que pretendiam obter. 

A aplicação da cal 
nos revestimentos exteriores

o abandono dos fornos de cal da região nos 
anos sessenta do século passado coincidiu 
com o aumento significativo da emigração das 
gentes transmontanas para outras paragens, o 
que ditou, na maior parte dos casos, o aban-
dono das aldeias e de todas as actividades as-
sociadas ao mundo rural. Por outro lado, a 
produção tradicional de cal era feita em mol-
des artesanais e a sua distribuição não era 
sequer motorizada, uma vez que muitos dos 
fornos se encontravam em locais de difícil 
acesso. Por último, trata-se de um período de 
generalização do uso das argamassas à base 
de cimento que ditou o progressivo abandono 
da cal aérea como ligante das argamassas 
para construção. 

no entanto, verifica-se que essa substituição 
das argamassas não foi devidamente acaute-
lada. as argamassas de cal proveniente dos 
fornos da terra fria transmontana, na sua 
maioria de cal parda, seriam tradicionalmente 
aplicadas na construção em assentamento 
de alvenarias de pedra, emboços e rebocos, 
como camada visível e sacrificial de todo o 
sistema construtivo tradicional. 

tradicionalmente, os revestimentos exteriores 
eram constituídos por duas camadas princi-
pais, com funções e espessuras distintas. A 
primeira, de regularização e protecção, era 
constituída pelo emboço, mais grosseiro, que 
estabelecia o contacto com a parede e cons-
tituía uma base de aplicação às camadas se-
guintes; depois pelo reboco, que era a camada 
intermediária de regularização, e pelo esboço, 
de preparação para o acabamento. estas ca-

madas “eram constituídas por argamassas de 
areia e cal, com eventuais adições minerais e 
aditivos orgânicos. Normalmente, as camadas 
internas tinham granulometria mais grosseira 
que as externas e a deformabilidade e a poro-
sidade iam aumentando das camadas internas 
para as externas, promovendo assim um bom 
comportamento às deformações estruturais e 
à água” (Veiga, 2003, p. 1). a segunda camada, 
de protecção, acabamento e decoração era 
constituída pelo barramento, ou guarnecimen-
to, que era a camada de acabamento normal-
mente constituída “por massas finas de pasta 
de cal (...) aplicadas em várias subcamadas, 
com finura crescente das mais interiores para 
as mais exteriores” (Veiga, 2003, p. 2); a pintu-
ra, geralmente com base em cal aditivada com 
pigmentos; e os ornamentos (stuccos, fingi-
dos, esgrafitos, etc.). esse princípio construti-
vo, de sobreposição de sucessivas camadas, 
terá sofrido algumas adaptações na Terra Fria 
transmontana onde, por norma, essa segunda 
camada, de ornamento, seria constituída por 
não mais do que uma subcamada. a relativa 
escassez de matéria-prima e as próprias ca-
racterísticas da arquitectura vernacular assim 
o justificaram.

Contrariamente a uma imagem que se interio-
rizou, motivada pelo abandono das edificações
e pela generalização das intervenções de “rea-
bilitação” que se foram efectuando na região, 
alterando ou removendo totalmente os reves-
timentos, a arquitectura tradicional da terra 
fria transmontana tinha revestimentos exte-
riores em argamassas de cal. Como camada 
sacrificial e exposta ao exterior, naturalmente 
que, em caso de abandono e degradação do 
edifício, o revestimento era o primeiro elemen-
to a desaparecer. Por outro lado, existe uma 
associação da cor das casas à cor da pedra 
extraída na região, sejam granitos ou xistos, 
que são actualmente a face mais visível da 
sua arquitectura. não obstante, conforme se 
pode verificar pelas imagens recolhidas, não 

só a maioria dos edifícios era revestida pelo 
exterior, como apresentava ornamentação ou 
pintura. Por norma, os edifícios localizados no 
centro das aldeias, perto ou nas imediações 
da igreja matriz2, apresentam um maior cuida-
do de composição arquitectónica dos alçados, 
sobretudo ao nível dos revestimentos exterio-
res. no entanto, por essa mesma razão, são 
também esses edifícios do centro das aldeias, 
que se apresentam mais descaracterizados 
pelas “melhorias” que foram sofrendo. os úni-
cos exemplos de técnicas decorativas mais 
elaboradas foram encontrados em edifícios 
cuja funcionalidade se tinha alterado ou em al-
çados secundários, naquilo que podemos ca-
racterizar como a arquitectura da rua de trás.

De uma maneira geral, denota-se uma maior 
preocupação decorativa no piso superior dos 
edifícios habitacionais, normalmente com dois 
pisos, com a aplicação de barramentos e si-
mulação dos elementos estruturais em pedra, 
como os cunhais, embasamentos, frisos e 
beirais através de pintura ou esgrafitos. era aí 
que se localizava a habitação e era essa zona 
que importava destacar. o piso térreo, onde se 
alojavam os animais, recebia normalmente as 
camadas de regularização e protecção (embo-
ço e reboco). os edifícios que se destinavam 
à recolha de alfaias agrícolas ou arrecadações 
não tinham normalmente revestimento exte-
rior, ficando com o aparelho da pedra à vista. 
em termos decorativos, encontram-se ainda 
vários exemplos de execução de fingidos,  es-
grafitos e molduras esgrafitadas.

nota final

no contexto da terra fria transmontana, em 
que a vida sempre dependeu dos rigores do 
clima e do que dava a terra, com uma arqui-
tectura tradicional que se pode caracterizar por 
um certo pragmatismo e resignação, parece-
nos extraordinário o aparecimento de esgrafitos 
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em Vilarinho (fig. 9), ou de paramentos inteiros 
cobertos com fingidos de pedra em sernande 
(fig. 6). Mais ainda atendendo à actual falta de 
cuidado e de sensibilidade para a conservação 
e salvaguarda desse património.

numa região desertificada, onde a aposta pa-
rece residir nos empreendimentos turísticos 
em espaço rural, com os aparelhos de pedra 
a brilhar de tão polidos e as argamassas de 
cimento a tentar esconder as manchas provo-
cadas pelos sais solúveis, que futuro para este 
património? Como mantê-lo vivo? sobretudo 
se tivermos em consideração que “não é por 
ser tradicional que devemos considerar (a cal) 
também um material de futuro, mas sim por ter 
demonstrado ao longo dos séculos ser um ma-
terial de grande qualidade” (Margalha, 2008).

nesse sentido, para além do interesse patri-
monial dos próprios fornos, cuja vocação ac-
tual não poderá ir muito além da sua fruição e 
conhecimento enquanto testemunho de uma 

actividade industrial do passado, mas que é 
um valor em si mesmo e deve ser exponen-
ciado, urge definir estratégias de intervenção 
para a construção e reabilitação da arquitectu-
ra tradicional na terra fria transmontana, que 
passem pela reutilização da cal como ligante 
das argamassas, ultrapassando, dessa forma, 
as resistências e preconceitos dos vários inter-
venientes actuais que derivam, na maior parte 
dos casos, de mero desconhecimento. 

* Artigo redigido ao abrigo do antigo acordo 
ortográfico.

notas
1. Classificada como imóvel de interesse Público, por 
Despacho de Março de 1975, publicado no Decreto n.º 
67/97, de 31 de Dezembro.

2. o centro da aldeia em sentido literal, como centro 
onde eram tomadas decisões da comunidade no “con-
selho” dos homens da aldeia e, simultaneamente, sim-
bólico, como centro espiritual, local das questões que 
transcendem o mundano. nesse sentido, local de extre-
ma importância na vida da comunidade local.
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5 | Corte horizontal, alçado e corte vertical de um 
forno de cal em Dine.
1 – Boca de carga; 2 – Boca de descarga; 
3 – Câmara de ventilação.
6 | Sernande, Vinhais. Edifício em alvenaria mista 
de xisto e granito, com revestimento a fingir 
aparelho regular de pedra.
7 | Espinhosela, Bragança. Edifício de habitação 
com friso a marcar a separação de pisos no 
revestimento e simulação de pilastras nos cunhais.
8 | Fontes Barrosas, Bragança. Moldura esgrafitada 
em revestimento de vão exterior.
9 | Vilarinho, Bragança. Moldura de vão exterior.
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