Profissões antigas

A cal e os seus ofícios
O tempo dos caeiros
Antero Leite | ACER – Associação Cultural e de Estudos Regionais | acer.geral@acer-pt.org

A. H. de Oliveira Marques em A Sociedade Medieval Portuguesa e
servindo-se do Regimento das Profissões de Évora, dos finais do
séc. XV, publicado por Gabriel Pereira, sistematizou num quadro
o elenco dessas profissões e respectiva hierarquia. Nele se pode
constatar que, num conjunto de 18 mesteirais1, os caeiros ocupavam
o terceiro lugar acompanhados dos carpinteiros, serradores,
pedreiros, taipadores, calçadores e cabouqueiros.

A

lguns destes ofícios estavam arruados, ou seja, reunidos por profissões, numa
mesma rua (MARQUES, 1991, p. 137) mas nem
todos os mesteres poderiam concentrar-se
numa rua como seria o caso dos caeiros, que
habitavam nas periferias urbanas, em locais
perto das pedreiras e dos fornos nos quais
calcinavam a pedra de cal que depois transportariam para as obras onde preparariam as
massas e aguadas dos revestimentos.
Maria Ângela Rocha Beirante, no seu estudo
Évora na Idade Média, referiu os fornos de cal
de Évora situados no ferragial das Caeiras e
que pertenciam ao concelho. ‘Neles trabalhavam os caieiros que deviam vender a cal em
argãs com uma vara de comprido, e praticar
um preço variável consoante o maior ou
menor custo da carga de lenha’ (BEIRANTE,
1995, p. 421).
Na calcinação, o mestre ou dono do forno
organizava o trabalho por várias funções destacando-se a dos caeiros responsáveis pelas
fases da produção da cal, seguindo-se as
tarefas de um conjunto de trabalhadores como
o de acarretador ou carreteiro da pedra de
cal, lenha ou mato, as mulheres que faziam
o carreto de água (aguadeiras) e aprendizes
(CONDE, 2011, p. 79, 82).
Recebiam à jorna ou à tarefa e, comparativamente a outros mesteres, os salários dos trabalhadores dos fornos da cal e do tijolo eram ‘um
pouco inferiores aos dos mestres carpinteiros e
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pedreiros, mas superiores aos dos servidores
das obras de construção (Idem, ibidem, p. 92).
O horário de trabalho era do amanhecer ao pôr
de sol e de noite pelo que os mestres caeiros
eram pagos a dobrar (FERREIRA, 2011, p. 219).
Desde 1 de Abril de 1384, por Carta Régia de
D. João I3, que os mesteres estavam representados por dois homens de cada mester na
Casa dos Vinte e Quatro do Povo de Lisboa
abrangendo depois outras cidades.
Já anteriormente os mesteirais se haviam organizado em confrarias com fins assistenciais,
tendo algumas delas sido anexadas de hospitais e albergarias (CONDE, 2011, p. 83).
Realizavam assembleias de ofícios onde elegiam juízes (ou vedores) e procuradores de
mester que garantiam a boa ordem dentro
da profissão com base nas regras do ofício e
representavam o mester junto das autoridades
públicas sem, contudo, estas lhes reconhecerem capacidade para estabelecerem normas
profissionais vinculativas (CONDE, 2011, p. 84).
D. João II veio a legislar no sentido de as confrarias apenas exercerem funções de representação profissional, abandonando a de assistência
que passava a ser exercida pelas Misericórdia e
Hospitais (MAGALHÃES, 1993, p. 313).
A um requerimento apresentado nas Cortes
de 1481-1482 pedindo que os oficiais ignorantes fossem interditos de exercer a profissão, D. João II respondeu não querer coartar

a liberdade de tomar e husar do oficio que
aprendeo (CONDE, 2011, p. 86).
Regulamentou os mesteres por Regimentos
com aplicação nos concelhos e cuja observância do seu cumprimento era da competência das respectivas vereações e concedeulhes a faculdade de serem integrados nos
governos das cidades e vilas, associando-os
às decisões tomadas desde que fossem do
foro profissional (CONDE, 2011, p. 85).
Após a batalha de Toro (1476) e para a comemorar, D. João II ordena que se faça anualmente uma procissão para a qual se instituiu
um Regimento descriminando entre outras
representações a dos ofícios mecânicos com
as suas bandeiras.
Na procissão, de 1482, em Évora os caeiros
estavam enquadrados no grupo dos que corregem casas: pedreiros, taipeiros, calceteiros,
caboqueiros, serradores e eram portadores
de castellos e pemdões pintados muy bem e
a sua bandeira e a samta Catarina muy bem
arrayada. No meio da procissão iam as mancebas do partido com os porteiros todos em hua
dãça com seu gayteiro (LOURO, 2010. p. 131).
Entre as Câmaras e os caeiros nem sempre
havia bom entendimento e um dos motivos
eram determinadas infracções na produção
da cal justificando a aplicação de sanções
previstas nas posturas municipais. Os produtores da cal recorriam então ao Rei.

1 | Forno de cal de Avecasta,
Ferreira do Zêzere.
© Ricardo Machado2
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Alguns donos de fornos de cal, depois desta
produzida, não a vendiam logo motivando
reclamação dos compradores. Isso acontecia
em Lisboa, pelo que em 5 de Julho de 1468,
os almotacés da cidade ordenaram aos donos
desses fornos que a vendessem imediatamente após a cozedura quer à saída do forno ou já
carregada em moios, pois caso não o fizessem
ficavam com a cal penhorada (AML-AH, CC,
LPA, doc. 68).

D. Sebastião e estabelece o modo como se
deviam hierarquizar as fases em que se dividia
a vida profissional: aprendiz, obreiro, oficial
examinado e mestre (CRUZ, 1981-I, p. 164).

Ameaçados de pesadas sanções municipais,
os produtores da cal recorriam por vezes ao
Rei como fizeram os caeiros e telheiros de
Lisboa, pedindo a intervenção de D. Manuel I
para lhes valer, pois tinham sido vítimas de
pesada pena imposta pela Câmara de Lisboa.

A passagem a oficial exigia a realização de
um exame, e se ficasse aprovado, recebia a
carta de examinação reconhecendo-lhe a competência para o exercício do ofício. Contudo,
tinha de servir mais algum tempo como obreiro para compensar o mestre do ensino ministrado e para adquirir maior prática no ofício
(Idem-IV, p. 432).

O Rei Venturoso, em 18 de Julho de 1499, ordena a suspensão da pena aplicada pela Câmara de Lisboa aos caeiros e telheiros, mandando-a substituir por multa pecuniária (AML-AH, CR, LDM, 40).
Cristóvão Rodrigues de Oliveira, em 1554 publica o seu Svmmario inventariando os Ofícios
Mecânicos existentes em Lisboa. À categoria
Pedreiro, a mais representativa, pois tinha 291
trabalhadores, seguiam-se outros mesteres: 24
taipeiros, 4 calceteiros, 206 oleiros, 16 telheiros,
20 tijoleiros, 32 ladrilhadores, 20 cabouqueiros,
24 coveiros e 13 caeiros (OLIVEIRA, 1554).
De 1569 a 1572, Duarte Nunes de Leão executa a reforma dos Regimentos a mando do Rei

A idade mínima para admissão de um aprendiz era de 14 anos e tinha de estar inscrito
no livro de matrícula do mestre e completar
quatro, cinco ou seis anos de aprendizagem
(Idem, ibidem).

Além disso, o oficial examinado só poderia
dedicar-se à profissão depois de estar inscrito na respectiva corporação. Ascenderia a
mestre com a aprovação no exame de maestria podendo então dirigir uma loja ou oficina.
Eram-lhe também concedidos direitos políticos e ser eleito para representar o seu ofício
na Casa dos Vinte e Quatro e mesmo ascender à representação junto das câmaras dos
concelhos (Idem-IV, p. 432).
Em 1661, no rescaldo dos motins contra o
papel selado, a Casa dos Vinte e Quatro é
extinta, mas sete anos depois é restaurada
(Idem-IV, p. 516).

Como outros meios de produção no Antigo
Regime, a exploração de pedreiras e fornos
de cozer cal estava abrangida por contrato de
arrendamento dos terrenos onde se situavam,
obrigando ao pagamento de prestações de
acordo com o que se produzia. Aconteciam,
por vezes, casos de exigências dos senhorios
ultrapassando o que estava convencionado.
Em 29 de Outubro de 1711 e 23 de Outubro
de 1714, José da Costa, Manuel Luís, Manuel
Ferreira, João Simões e João Gonçalves,
proprietários de fornos e fabricantes de cal,
enviam petições ao Senado queixando-se
da alteração do pagamento da pensão das
cozeduras da cal, por ordem do rendeiro da
Maçaria (AML-AH, CR,DJV. 87-97).
O terramoto de Lisboa e a necessidade de
reconstruir a cidade induziu a construção de
mais fornos de cal e o aumento da laboração
dos existentes.
Em 3 de Novembro de 1756, Sebastião José
Carvalho e Melo, a requerimento de Guilherme
Stephens, concede-lhe a faculdade de fabricar
cal de pedra de Alcântara, pelo prazo de
quinze anos durante o qual nenhuma pessoa
nacional, ou estrangeiro, poderá mandar vir
de fora o material, de que o supplicante se
pretende servir para cozer a cal, ou mandá-la
vir de fora fabricada sob pena de perdimento
do material, ou da cal, que for introduzida, a
favor do supplicante ficando contudo livre aos
Vassallos de V. Majestade, que actualmente
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2 | Atlas da carta topográfica
de Lisboa: n.º 59-A (pormenor)
Autor: Filipe Folque
(topógrafo). Data: 1857.
© Arquivo Municipal de Lisboa

cozem a mesma Cal com lenhas, a liberdade
de a fabricarem e venderem como até aqui o
praticarão (SILVA, 1842, p. 423).
Que material era esse que Stephens iria aplicar nos fornos? Carvão de pedra importado
da Grã-Bretanha e Escócia sem pagamento de direitos alfandegários e trazido em
navios que fundeariam em frente a Alcântara,
sendo depois desembarcado com destino
aos armazéns junto dos fornos, nos quais não
se poderá vender a terceiras pessoas debaixo
da pena de confiscação (Idem, ibidem).
O sítio onde Stephens pretendia construir
os fornos era a Ribeira de Alcântara junto
às pedreiras das quais poderia extrair toda
a pedra necessária pagando as rendas ou
avenças delas a seus donos. Ficava também
obrigado a pagar renda do terreno a ocupar pelo complexo produtivo. Disporia de
Artífices e Trabalhadores até ao número de
20 entre todos e de cal e tijolo fornecida pelo
justo para a construção dos fornos (Idem,
ibidem).
No Alvará determinava-se que a cal a fabricar
por Stephens deveria ser de tão boa qualidade como a que actualmente se faz de pedra
lioz e ser vendida a um preço não excedendo
os doze tostões podendo o suplicante livremente vendê-la mais barata. José Sebastião
de Carvalho e Melo comprometia-se a não
fazer embargo ou coacção alguma à cal produzida por Stephens podendo este vender a
sua avença pelos preços que se ajustar (Idem,
1842, p. 424).
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Não só a produção de mais cal justificou a
construção de novos fornos. Houve também
a necessidade de disciplinar a actividade
dos ofícios empregues na reconstrução da
cidade, o que pressupunha a reforma dos
Regimentos vindos do séc. XVI.
Já em 7 de Agosto de 1728, o Procurador da
Cidade de Lisboa, António Pereira de Viveiros,
havia solicitado ao desembargador José Soares de Sousa a reforma dos Regimentos dos
Ofícios Mecânicos por serem antigos e desajustados por haverem desaparecido alguns
mesteres e terem surgido outros novos (AML-AH, CR, 1728).

Contudo, só com o desaparecimento do Arquivo da Casa dos Vinte e Quatro na hecatombe do sismo se procedeu à reforma do
legislado até aí. Após a eleição do Juiz do
Povo na pessoa de Filipe de Campos, alfaiate, inicia-se em 1767 a reconstituição daquele
arquivo e o estabelecimento de novos Regimentos tarefa que se prolongou até 1791
(SILVA, 2012, p. 20).
Entre os ofícios existentes em Lisboa cujos
regulamentos foram reformados, com acordo
entre o Senado e a Casa dos Vinte e Quatro,
encontrava-se o dos Caeiros e Acarretadores
de Cal.

Uma primeira prescrição ordenava que ‘nenhuma pessoa venda cal em pedra em parte
alguma desta cidade fora da boca do forno
salvo quinze dias antes do Natal e quinze dias
antes da Páscoa da Ressurreição e quinze
dias antes do dia do Espírito Santo de cada
ano; nos outros tempos se venderá na boca
do forno e não fora dele. E o que o contrário
fizer, da cadeia onde estará cinco dias pagará
dois mil réis, a metade para as obras da cidade e a outra para quem o acusar. E sob a dita
pena os caeiros não tirarão a dita cal por cima
(do forno) (AML-AH, CVQ, REG, CAP. LXV.
f. 247).
Aos acarretadores de cal impunha-se a obrigação de a medir na obra pela fanga da cidade4 e o pedreiro a tomar sem a medir o acarretador pagará da cadeia, onde parará dez
dias, dez cruzados, a metade para as obras
da cidade e a outra para quem o acusar. E
quando a parte que levar a cal em suas bestas a pagará na boca do formo. E não tendo
a parte bestas, os caeiros serão obrigados a
levá-la nas suas bestas (Idem, ibidem).
O mestre encarregado de construir forno de
cal receberia o seu jornal dobrado porque trabalha de noite e dia e ainda teria direito a comer e beber, assim os braceiros que com ele
servirem e cozerem de noite e de dia haverão
jornal dobrado (Idem, ibidem).
Se um forno acabado de cozer tivesse sido
encerrado, ele só poderia ser aberto passado
30 dias e não seria medida cal alguma, pouca
ou muita, naquele dia em que fosse derretida
a cal em água doce, salvo no dia seguinte de
maneira que passe dia e noite e a arrefeça e
no dia seguinte se meça e dê a quem a quiser
medida por fanga de dois alqueires e de oito
fangas o quarteiro e de trinta e duas fangas o
moio. Quem infringisse esta regra ficaria sem
a cal do forno e a que recebesse de fora da
cidade não lhe seria entregue (AML-AH, CVQ,
REG, CAP. LXV. f. 247v).
Obrigava-se ainda o acarretador a trazer sobre a carga a meia fanga pela qual medem a
cal para que as pessoas que a compram possam receber (aceitar) como medida e (assim)
não lhe será feito engano e que achado for
acarretando cal sem trazer consigo a dita medida seria preso no tronco onde ficaria dez
dias e sem remissão pagará quinhentos réis
(sendo) a metade para a cidade e outra para
quem o acusar (Idem, ibidem).

Com o fim do Antigo Regime após o triunfo
do Constitucionalismo liberal, os ofícios mecânicos passaram a estar sujeitos a regulamentação fixada em Posturas pelas Câmaras
Municipais.
Assim, e como exemplo passamos a descriminar as medidas pelas quais deveria ser
aferido o peso do alqueirão vendido pelos
caleiros. Estipulava-se na Postura Municipal
de Marvão de 1861: Todo o calleiro é obrigado a afferir o seu alqueirão pelo da camara no
prazo que o governo estabelecer, e quando
esta medida fôr substituida por outra, segundo o novo systema de pezos e medidas,
seguirá os mesmos tramites, pena de mil e
duzentos réis .... 1$2005.
Em 1866, uma nova Postura reconhece que
os caleiros não cumpriam ao afirmar no
preâmbulo: Todos sabemos e já por vezes se
tem queixado muitos compradores da dita
cal, contra os caleiros, por não a medirem
como devem, subrahindo quanto podem na
medida, de sorte que um moio (30 alqueirões)
apenas deitarão uns vinte: os donos da cal
fasem uma medida para os Almocreves quando estes a vão vender fóra do Concelho, e
outra tão ruim para os de mais compradores,
que chega a defferir um alqueirão para menos
em carga; este facto é notório, em abuso,
quando outro nome se lhe não dé, mas que
deve acabar, por quanto a medida e o preço,
é como a Lei, igual para todos.
É verdade que os caleiros aferem anualmente
os seus alqueirões, não é por esta falta, mas
pelo modo como o encher que illudem os
compradores: e por isso lembra a necessidade
de ser medida toda a cal que se coser e vender
nos fornos da Escuza, ou em qualquer parte
neste Concelho por pessoas desinteressadas,
percebendo por cada carga que medir os
emolumentos ao diante declarados. [...]

para o Ano Económico de 1860-1861, pagava-se aos forneiros o salário de 320 reis diários,
remuneração que não se pode dizer baixa pois
representava 67% do que auferia por dia um
Mestre (480 réis). Ambos tinham ainda direito a
uma gratificação de 64$400 por 4 cozeduras7.
Mas havia, nos Fornos de Rio Seco, outro ofício
da cal menos remunerado: o dos trabalhadores
que de dia e de noite estavam encarregados de
chegar mato aos forneiros e guardar o estabelecimento pois recebiam 260 réis de jorna8.
O ofício de forneiro era muito penoso exigindo grandes esforços físicos e a exposição a
pó e fumos, para além da exposição prolongada às labaredas e grandes temperaturas
do funcionamento dos fornos, por vezes em
alturas de grande calor.
Por esse motivo, o trabalho de menores foi
proibido no fabrico da cal em locais onde se
produz pó pelo Regulamento de 16 de Março
de 1893 (MACHADO, 1898, p. 26).
Contudo, as mulheres faziam-no. Nos fornos
de cal do Tramagal todo o desgastante e
exaustivo trabalho era feito por mulheres de
sol a sol. Mal pagas e trabalhando mais de 8
horas por dia: só recebiam metade do salário de um homem. Como os rurais ainda não
estavam abrangidos pelo novo horário, estas
mulheres executavam alguns trabalhos agrícolas, com o objectivo de serem classificadas
como rurais, para não poderem reclamar as 8
horas (VAZ, 2012).
Leite de Vasconcellos, na Etnografia Portuguesa, relata que, no século XIX, e em Lisboa,
existiam os pretos caiadores (VASCONCELOS,
1975, p. 55) sem, contudo, explicar se eram
predominantes no ofício. Viviam num labirinto
de ruas conhecido como Bairro do Mocambo
concentrando-se numa travessa junto ao convento das Trinas estreita, tortuosa e lamacenta
quási sempre, com casinhas de um só andar,
ou sobrelojas, as quaes, por muito caiadas,
davam à angustiada travessa uma certa alegria
(BARATA, 1877, p. 22).

E argumentado a falta de rendimentos, o
Município, depois de invocar a importância
da cal na economia concelhia, determina,
então, que: Toda a cal que se vender nos
fornos da Escuza, ou em outros quais quer
deste Concelho, será medida pelas pessoas
que a Camara nomear, ou pela que arrematar
esta obrigação, e receberá por cada carrada
60 réis, e por cada carga 10 réis. [...]6.

Costumavam juntar-se no Rossio onde eram procurados pelos fregueses9 ou cirandavam pela
cidade juntamente com as vendedoras de tremoços, mexilhão e fava-rica (ROSETA, 2015).

Nos fornos do Estado em Rio Seco (Ajuda) e
segundo o Orçamento da Receita e Despesa

* Artigo redigido ao abrigo do antigo acordo
ortográfico.
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3 | Preto caiador e

vendedora de tremoços10.
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NOTAS

FONTES MANUSCRITAS

1. ‘Mesteirais’ chamavam-se na Idade Média os homens
adstritos a um mester, ou ofício mecânico.

AML-AH, Chancelaria Régia, Livro das Posturas Antigas,
doc .68.

2. In https://www.geocaching.com/geocache/GC27FX3_forno-de-cal?guid=a3a7188d-90e1-4e7b-b181-4bf0ddb221d5.

AML – AH, Chancelaria Régia, Livro 1.º de D. Manuel I,
doc. 40 (antigo 41).

3. Fernão Lopes, na Crónica de D. João I, relata: E foi logo ordenado que na cidade vinte e quatro homens, dois
de cada mester, tivessem carrego de estar na Câmara
pera toda a cousa que se houvesse de ordenar por bom
regimento e serviço do Mestre, fosse com seu acordo
deles.
4. A fanga era uma unidade de medida (Viterbo – Elucidário, 1798, p. 436). Na cidade de Lisboa, a cal mede-se
pelas mesmas medidas dos outros secos, só com a diferença de ser ainda adoptada para este género a divisão
do moio em quatro quarteiros e de ter a fanga somente
dois algueires; há porem muitos Districtos em todas as
Províncias. em que as maedidas para a cal são maiores
do que as dos grãos (In Memórias Económicas da Real
Academia das Sciencias de Lisboa, vol. 5, 1815, p. 388 )
5. Fornos da Escusa http://www.cm-marvao.pt/pt/historia
-e-patrimonio/monumentos/13-turismo/81-fornos-de-cal.
6. Idem, ibidem.
7. Ministério das Obras Públicas – Fornos de Cal e Gesso e Pedreiras de Rio Secco. Orçamento de Receita e
Despeza para o Anno Económico de 1860-1861.
8. Idem, ibidem.
9. In https://museudigitalafroportugues.wordpress.com/
sobre/.../lisboa-cidade-das-colinas/ e http://www.buala.
org/pt/a-ler/ser-escravo-quadros-de-um-quotidianodos-trabalhos-e-dos-dias.
10. http://www.buala.org/pt/a-ler/ser-escravo-quadrosde-um-quotidiano-dos-trabalhos-e-dos-dias.
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AML-AH, Chancelaria Régia, Livro 6.º de Consultas e
Decretos de D. João V, do Senado Oriental, f. 87 a 97.
AML-AH, Chancelaria Régia, Livro 1.º de registo de
cartas do senado ocidental, f. 14v e 15, 1728.
AML-AH, Casa dos Vinte Quatro, Livro dos regimentos
dos ofícios mecânicos da cidade de Lisboa, reformados por ordem do Senado ~ Regimento dos Caeiros e
Acarretadores da cal, CAP. LXV f. 247, 247v.

sembleia Municipal, 23.6.2015. In www.am-lisboa.pt/
documentos/1435155294W9fZW6gm9Uz93OK4.pdf.
SILVA, António Delgado da - Suplemento à Colecção
de Legislação Portuguesa. Anno de 1750 a 1762.
Typografia de Luiz Correia da Cunha, Lisboa, 1842. In
https://books.google.pt/books?id=EMM0AQAAMAAJ.
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