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Sendo desconhecidas as primeiras utilizações da cal, pensa-se que 
poderá ter surgido com a descoberta do fogo pela calcinação da 
pedra em redor das primeiras fogueiras, havendo conhecimento de 
revestimentos com cal desde a época neolítica. Foi empregue pela 
civilização na construção de muralhas, pirâmides, pontes e monumentos 
milenares, sendo ainda hoje utilizada para as mais diversas funções, pela 
sua evolução e dinâmica de aplicação. Foi durante séculos o principal 
ligante das argamassas nas suas mais variadas vertentes (calcítica ou 
magnesiana), utilizado simples ou composto, como material estruturante 
das edificações ou como material nobre de acabamento e pintura.
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A produção

em Portugal, os fornos de cal estavam pre-
sentes por todo o país, sempre que existisse 
uma bolsa de pedra calcária, calcário margoso 
ou dolomítico à superfície e a lenha e o mato 
necessários para o fogo da cozedura. a cal 
era produzida localmente para a construção, 
diferenciando a cal de obra da cal para acaba-
mentos. os meios de transporte eram escas-
sos e os processos de produção rudimenta-
res. os fornos eram poços de área reduzida 
com formato cilíndrico e paredes construídas 
pela própria pedra a calcinar, erguendo-se 
numa abóboda, onde, no seu interior, se intro-
duzia a lenha e o mato para a cozedura, que 
se prolongava durante semanas consecutivas 
até à desidratação da pedra estar concluída. o 
mestre forneiro nunca abandonava a boca do 
forno, garantindo, assim, que o fogo não amai-
nava para não haver variação no processo de 
cozedura. a alimentação do fogo era contínua, 

1 | Sr.ª Laura e os seus 
forneiros a reunir mato na serra.

2 | Retirada da cal em pedra pela parte 
superior do forno – desenfornamento.

3 | Retirada da cal em pedra pela parte 
inferior do forno – desenfornamento.

sendo para isso necessário que o núcleo fami-
liar de produção se mantivesse semanas a fio 
junto ao forno.

Já nos finais dos anos 70 apareceram os 
primeiros fornos edificados em tijolo refra-
tário, denominado na altura “tijolo de burro”, 
sendo notória uma evolução significativa na 
produção. foi possível produzir várias forna-
das sem haver necessidade de reconstruir as 
paredes. isto permitiu fixar o forno a um local, 
dando início a uma mecanização do processo 
com a introdução de tratores e pequenos 
camiões para o transporte de pedra e madei-
ra deixando a produção de ser feita junta à 
matéria-prima. Durante anos, a produção de 
cal foi uma atividade de elevada importância 
local devido à quantidade de mão-de-obra 
necessária para todo o processo, levando 
também o nome da região de produção 
a diversos destinos do país como Lisboa, 
figueira da foz, guarda, Castelo Branco e 

Viseu, chegando o produto a grandes obras 
como o santuário nossa senhora de fátima, 
o Palácio da Justiça e Comércio de Lisboa e 
o Casino figueira da foz, entre outras.

a produção de cal na família Maxical, natural 
da Maxieira, fátima, remonta aos anos 30. 
a empresa familiar, com quase 90 anos a 
produzir cal em processos pouco mecani-
zados, ainda mantém a sua produção em 
fornos artesanais, apostando na diferencia-
ção pela qualidade do produto, com um 
comportamento estável e ótimo envelheci-
mento, diferenciando-se de outras cales pro-
duzidas industrialmente em fornos contínuos. 
atualmente, a pedra calcária de elevado grau 
de pureza e abundante na região de fátima, 
permite que esta seja selecionada criteriosa-
mente na origem, ou seja, nas pedreiras. a 
calcinação em forno artesanal prolonga-se 
durante 4 a 5 dias consecutivos, utilizando 
combustíveis ecológicos (serradura e pó de 
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cortiça) que dão origem a uma cal viva de 
grande qualidade. após a calcinação, a cal 
é retirada do forno e encaminhada para 
os processos de transformação e seleção. 
Uma parte é embalada em pedra, destinada 
principalmente aos caiadores do alentejo 
e algarve, outra passará pelo processo de 
moagem, para micronizar e embalar com 
destino às obras, e outra será transformada 
em pasta, segundo o processo de imersão, 
utilizada pelo mercado da conservação e 
restauro e, cada vez mais, para a reabilitação. 
a pasta “ainda quente” é passada por uma 
malha fina que retira as pederneiras (nós de 
pedra não cozida ou mal apagada), repousa e 
arrefece totalmente para depois ser embala-
da em barricas. Por ser de mais baixo custo, 
a maioria da cal é comercializada e aplicada 

num curto espaço de tempo. no entanto, 
selecionam-se barricas de 120 litros que 
ficarão em repouso (maturação) de 1 a 4 anos 
de forma a obter uma cal aérea em pasta 
envelhecida de grande qualidade, utilizada 
para pintura a cal ou trabalhos de conser-
vação de frescos. tendo em conta que este 
processo de maturação origina a decantação, 
ou seja, a libertação da água existente na cal, 
produz-se água de cal que é comercializada 
e utilizada para processos de consolidação. 

A conservação de 
revestimentos antigos em cal 

os revestimentos antigos na sua grande maio-
ria tinham como principal ligante a cal aérea, 
não apenas devido a questões técnicas, como 

também estéticas e históricas, formando um 
documento de identidade das tecnologias e 
materiais. os revestimentos de cal são utiliza-
dos nas camadas de regularização (emboço, 
reboco e esboço) ou de acabamento liso 
ou decorativo (barramento, stuccos, pintura 
mural, fingido, esgrafito), tanto pelo interior 
como pelo exterior do edifício. a aplicação 
da cal estende-se ao restauro das superfícies 
pétreas, pictóricas e azulejares, sendo ainda 
um material fundamental na arquitetura verna-
cular para a conservação das casas tradicio-
nais de taipa e adobe onde, devido à permea-
bilidade da cal, se torna o material ideal para 
o revestimento destas paredes. 

os revestimentos com o tempo sofrem agres-
sões externas e a falta de manutenção conduz 

Quadro 1 | A cal e a sua aplicação na conservação de revestimentos antigos

tipo de revestimento Patologia tratamento 

Revestimento de cal 

fissuras, fendas e fraturas Colmatação com argamassa de cal semelhante à original: traço, cor 
e textura

erosão Consolidação com água de cal e aplicação de uma fina camada de 
argamassa de cal semelhante à original

Perda da aderência Consolidação com calda de cal (grout)

Perda da coesão Consolidação com água de cal

Lacunas do suporte aplicação de argamassa de cal compatível: traço, técnica, cor e 
textura

esmaecimento da cor e lacunas na 
camada pictórica 

reintegração pictórica com cal e pigmento (pintura mural interior e 
exterior)

Revestimento de pedra

Juntas abertas Preenchimento com argamassa de cal compatível

Perda de volume/lacunas Preenchimento com argamassa de cal compatível

4 5
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Artes da cal – salvaguarda 
e valorização 

em Portugal, até meados do século XX, foi 
utilizada a cal como principal ligante, contra-
riando a tradição oral em pronunciar que todos 
os revestimentos de finais do século XiX e XX 
eram constituídos por cimento. são inúme-
ros os edifícios portugueses que conservam 
as suas paredes cobertas por revestimentos 
em cal lamentando que, grande parte des-
ses acabamentos, mesmo que estando em 
bom estado de conservação, sejam removidos 
indiscriminadamente devido à falta de conhe-
cimento de alguns técnicos que intervém no 
património sobre os materiais, as técnicas 
de construção e as metodologias para a sua 
conservação e recuperação. nesse sentido, a 
conservação dos edifícios antigos deve passar 
pela compreensão, valorização e recuperação 
dos materiais e das técnicas tradicionais. 

A cal, paulatinamente, retoma a importância 
que conheceu nos primórdios da civilização, 
notando-se incentivos às ações de restauro 
pela preservação da arquitetura de cal e a 
sua utilização devido à compatibilidade, físi-
ca, química e estética com os revestimentos 
originais e ainda devido ao seu forte potencial 
ecológico e desenvolvimento sustentável. não 
obstante, muito ainda necessita ser feito para 
a preservação dessa prática tradicional que 
está a desaparecer rapidamente no nosso 
país. Urge criar incentivos para a permanência 

à aceleração do envelhecimento natural e à 
sua degradação. removê-los e substituí-los 
por outros, ainda que semelhantes, é perder 
esses testemunhos, por vezes raros, de técni-
cas antigas. nesse sentido, opta-se cada vez 
mais por conservar os revestimentos antigos 
de cal através da aplicação das técnicas 
da conservação e do restauro, garantindo a 
compatibilidade entre os materiais novos e os 
antigos conforme as orientações das diversas 
Cartas internacionais do Património. a esco-
lha do tipo de cal é muito importante para a 
qualidade final de um revestimento, nomea-
damente; cal aérea cálcica (CaCo3) no formato 
cal viva em pedra ou micronizada, cal apagada 
em pasta ou cal hidratada; cal dolomítica 
(MgCo3) em pedra (viva) ou em pó (hidratada); 
cal hidráulica natural nHL2, nHL3,5, nHL5. a 
cal em pasta apresenta excelentes resultados 
a longo prazo pois tem a vantagem de ser 
um ligante que não perde qualidade com o 
armazenamento (comparativamente com a 
cal aérea em pó hidratada) dado que a pre-
sença da água (H20) impede o processo de 
carbonatação com o ar (o2). no entanto, a 
escolha do tipo de cal dependerá da tipologia 
do revestimento, do seu estado de conserva-
ção e da sua localização. Para se garantir um 
bom resultado nas obras realizadas com cal é 
recomendável o recurso a artífices experientes 
nas artes da cal. as diferentes fontes de cal, os 
processos de hidratação, mistura, técnica de 
aplicação, espessura de camadas e tempos 
de espera irão influir no resultado final da obra. 

da produção dos antigos fornos de cal em 
Portugal, nomeadamente o saber-técnico tra-
dicional dos caleiros, sendo crucial sensibilizar 
a opinião pública sobre o valor da produção 
artesanal da cal e, em especial, valorizar o uso 
da cal para a conservação e restauro dos edi-
fícios antigos e para a construção sustentável. 

a imagem poética de muitas cidades portu-
guesas está associada à cal: uma tradição 
que marca a arquitetura de forma singular e 
caracteriza a identidade e a paisagem locais; 
simples texturas conferidas pela aplicação de 
sucessivas camadas de cal transmitem ao 
edifício mais singelo uma riqueza impossível 
de obter com outros materiais. a cal faz parte 
do nosso património material e imaterial. Para 
preservar essa arte milenar teremos de conti-
nuar focados na valorização e reconhecimento 
dos produtos da cal produzidos artesanalmen-
te pois, para além de serem parte integrante 
da nossa cultura, são elementos diferencia-
dores, ecológicos e únicos que tornam a cal 
polivalente e dificilmente igualável. 
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4 | Recuperação da Igreja do 
Santíssimo Sacramento, Lisboa.
5 | Recuperação do Jardim do Paço 
Episcopal, Castelo Branco.
6 | Tanque dos Frades, Jardim do 
Palácio da Pena.
8 | Capela de São Bento, Jardim 
Botânico de Coimbra.
9 | Capela de N.ª Sr.ª da Conceição 
no Horto do Paço dos Henriques, 
Alcáçovas.
7 | Vista de uma das alas do Reduto 
Central do Forte de N.ª Sr.ª da 
Graça, Elvas.
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