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Nesta dissertação apresenta-se o tema das ferramentas para o reconhecimento da 

preexistência. Em contexto de ruína o trabalho apresentado procura aprofundar aquilo 

que é a fase zero de determinada intervenção. Assim, é tomado como caso de estudo 

o forno de cal do Cabedelo existente em Viana do Castelo que, pelo seu interesse 

histórico e morfológico, permite questionar qual a primeira abordagem à ruína, e de 

que forma é possível a sua documentação gráfica. É descrita a técnica e o processo 

de levantamento por fotogrametria, podendo ser utilizada e tornar-se numa ferramenta 

ao alcance do arquiteto na interpretação de determinada estrutura. 

Os resultados apresentados enquanto fase zero resultante do cruzamento das fontes 

documentais associadas à cal e através da fotogrametria, convergem num conjunto de 

representações gráficas de elevado rigor e detalhe que, ao passarem por um processo 

interpretativo debruçado sobre a análise morfológica, permitem um olhar ainda mais 

cuidado e ponderado por parte do arquiteto, enquanto agente que intervém na ruína. 

Palavras-chave: fotogrametria, cal, documentação gráfica

RESUMO



This dissertation presents the theme of tools for the recognition of pre-existence.  In 

a context of ruin, the work presented seeks to deepen what is the zero phase of a 

given intervention.  Thus, the Cabedelo lime kiln in Viana do Castelo is considered as 

a case study. Due to its historical and morphological interest, it is possible to question 

the first approach to the ruin, and how its graphic documentation is possible.  The 

technique and the process of photogrammetry survey are described and can be used 

and become a tool available to the architect in the interpretation of a given structure.

The results presented as phase zero resulting from the crossing of the documentary 

sources associated with lime and through photogrammetry, converge in a set of graphic 

representations of high accuracy and detail that, by going through an interpretative 

process focused on morphological analysis, allow an even closer and thoughtful look 

on the part of the architect as an agent who intervenes in the ruin.

Key-words: photogrammetry, lime, graphic documentation
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INTRODUÇÃO

NOTA INTRODUTÓRIA

A presente dissertação partiu da vontade de abordar a problemática das ferramentas 

utilizadas no reconhecimento em contexto de ruína, cujo valor patrimonial mereça 

uma documentação gráfica de forma a preservar a sua memória, identidade, e valor 

patrimonial. Tendo esta ideia como premissa, foi procurado analisar como caso de 

estudo o forno de cal do Cabedelo que, para além do seu interesse arquitetónico e 

complexidade morfológica, traz também acoplada uma memória cultural associada 

ao património industrial artesanal, que por via da modernização acabou por ser 

abandonado e substituído por novas técnicas industriais. 

Considerando como património não só os fornos de cal enquanto objeto arquitetónico 

destinado à sua produção artesanal, mas também o próprio saber técnico e processo 

de produção, é tido por objetivo avaliar a ferramenta de fotogrametria enquanto meio 

para a obtenção de documentação gráfica, constituindo-se como fase zero para uma 

futura musealização do ciclo da cal. 

O valor do forno existente no Cabedelo já foi também reconhecido pela Direção 

Geral do Património Cultural, que desde logo aprovou uma escavação arqueológica 

no âmbito da inventariação dos fornos da cal a nível nacional, tendo esta decorrido 

durante o desenvolvimento deste trabalho. Com base na documentação disponível e 

no estudo arqueológico de que o forno foi alvo, estamos perante um dos mais antigos 

na região de Viana do Castelo que remonta a inícios do século XIX e cujo estado de 

degradação revela a urgência da documentação e da intervenção por forma a salvar 

este património.
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1.1 OBJETO

Os objetos de estudo da presente dissertação são as ferramentas de representação 

gráfica aplicadas ao levantamento arquitectónico, no caso presente, ao forno de cal 

do Cabedelo, em Viana do Castelo. 

Para tal é apresentada a ferramenta de fotogrametria e o seu processo enquanto meio 

de abordagem a determidada estrutura a ser estudada ou intervencionada que, pelas 

suas características revela  necessidade de um levantamento cuidado e exato.

Tendo em conta o contexto em que o forno do Cabedelo se insere e as fontes documentais 

disponíveis, estamos perante aquele que se acredita ter sido o primeiro forno de cal 

na zona do vale do Lima, e talvez a representação de um grande contributo para o 

desenvolvimento de Viana do Castelo, enquanto fator determinante na disponiblização 

dos materiais de construção utilizados na cidade durante o séc. XIX. Está implantado na 

foz do rio Lima, onde fazia parte de um conjunto de fornos de cal que se estendiam ao 

longo do Cabedelo, mas que as obras do porto de mar e encanamento da foz do rio, 

acabariam por levar à extinção dos restantes fornos.

No entanto, para o seu melhor entendimento, a abordagem a este forno deve 

referenciar dois outros fornos ainda existentes, localizados ao longo das margens do 

rio Lima, entre Viana do Castelo e Ponte de Lima: forno de cal de Nossa Senhora das 

Areias, e São João da Ribeira.

O forno do Cabedelo destaca-se pela sua incomum relação com a topografia, e  também 

pelo posicionamento geográfico. No que diz respeito ao primeiro ponto, habitualmente 

este tipo de estruturas (necessitando de um acesso facilitado à cota superior) surge em 

zonas montanhosas escarpadas, em que aproveitando o declive do terreno, a estrutura 

surge escavada no mesmo, garantindo pontos de acesso em diferentes cotas, sem 

a necessidade de recorrer a estruturas anexas que o garantam. Tal situação não se 

verifica neste forno, uma vez que se implanta a escassos metros do rio, num terreno 

plano, em que se verificam vestígios de uma estrutura anexa em rampa que permitia o 

acesso à boca do forno. No que diz respeito ao seu posicionamento geográfico, este 

forno é também caracterizado pela sua localização incomum, uma vez que esta região 

não é rica em afloramentos calcários, que constituem a fonte de matéria prima para a 

produção de cal.  Assim, contrariamente ao que se verifica habitualmente, este forno 

procurou implantar-se na foz do Rio Lima junto ao antigo porto de mar, que em tempos 

fora um dos mais importantes na região norte do país. Desta forma, e sabendo que a 
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pedra calcária teria de ser “importada” de outros pontos do país, este forno de cal está 

implantado estrategicamente, junto ao ponto de descarga dos grandes veleiros que 

davam entrada no porto de mar de Viana do Castelo. 

Para além do ponto de chegada de matéria prima, este sentido de posicionamento 

estratégico prende-se também com a proximidade e abundância de material 

combustível para a laboração do forno, representado pela grande mata do Cabedelo 

rica em pinheiros bravos.  Depois de cozida a pedra calcária, as pedras de cal seguiam 

para os barcos “água-arriba” que as distribuíam ao longo de todo o Vale do Lima até 

Ponte da Barca, utilizando o rio como via de comunicação. Assim, estamos perante um 

forno de cal que representou um enorme contributo para o desenvolvimento construtivo 

não só de Viana do Castelo, mas também de todo o Vale do Lima.

1.2 OBJETIVO 

A presente dissertação tem por objetivo a abordagem do tema das formas de 

documentação gráfica em arquitetura, tendo em vista a intervenção no edificado, 

designadamente em contexto de ruína. 

Verificando todo o valor histórico associado à produção da cal na região de Viana do 

Castelo, o forno do Cabedelo revela um interesse que determina que este trabalho 

procure aprodundar um estudo sobre os fornos existentes em Darque, bem como o seu 

registo através da técnica de fotogrametria, na tentativa de salvaguardar a sua memória. 

Os fornos de cal artesanais espalhados pelo território português correspondem a um 

vasto património abandonado que, pelas suas características muito próprias, deveriam 

ter merecido outra atenção e valorização. Considerando como património não só os 

fornos de cal enquanto objeto arquitetónico destinado à sua produção artesanal, mas 

também o próprio saber-técnico artesanal da cal, esta dissertação descreve e valoriza 

todo este processo complexo de produção artesanal, que através da documentação 

gráfica interpretativa, procurando contribuir para a salvaguarda e valorização de todo 

o património associado ao ciclo da cal.
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1.3 ESTRUTURA

A presente dissertação desenvolve-se enquanto trabalho teórico-prático, que se divide 

em dois volumes. O primeiro volume corresponde à componente descritiva textualmente 

dividindo-se em duas fases: a primeira fase apresenta e aprofunda o estudo de todo o 

valor associado à cal e à sua produção artesanal no contexto histórico e geográfico; 

a segunda fase corresponde ao desenvolvimento do processo de levantamento e 

produção de documentação gráfica através da fotogrametria. 

O segundo volume corresponde à componente prática da dissertação, em que será 

apresentada toda a documentação gráfica a escalas mais aproximadas, com maior 

detalhe, e com abordagens que acompanham e clarificam o descrito ao longo do 

primeiro volume. Assim os dois volumes funcionam como um só, dependendo um do 

outro para a sua correta leitura, e apenas se separam para facilitar o cruzamento dos 

elementos apresentados. 

Neste primeiro volume, após a presente introdução, no segundo capítulo apresentam-

se os fornos de cal de Darque, hoje em ruína, analisa-se e descreve-se o uso da cal 

na construção, desde a antiguidade até ao período em que se deu o declínio na sua 

produção artesanal. Ao mesmo tempo é feito o enquadramento territorial associado 

ao forno do Cabedelo, bem como toda a sua análise morfológica, recorrendo 

paralelamente ao reconhecimento do forno de Nossa Senhora das Areias de 

características semelhantes que permitem o entendimento do caso de estudo. 

Num terceiro momento, será apresentada a metodologia de abordagem ao património 

industrial e pré-industrial, valorização da ruína, e a importância do seu registo 

documental. Dando resposta ao descrito, será mostrado de que forma o levantamento 

por fotogrametria se revela a técnica mais adequada para esse registo, não só pela 

morfologia mais complexa da estrutura, resultante da sua degradação, mas também 

pelo método remoto ou não evasivo que representa, revelando-se um método rico e 

rigoroso nos dados obtidos.

Num quarto capítulo, e como base para o capítulo seguinte, é feita uma interpretação 

profunda da documentação gráfica obtida no capítulo anterior. Nessa interpretação é 

dissertado sobre como seria a estrutura original e a sua evolução ao longo do tempo, 

baseado nas características morfológicas obtidas no processo de levantamento, 

e baseado nos registos documentais existentes. O resultado interpretativo será 

apresentado enquanto cruzamento da documentação gráfica e fontes documentais, 
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identificando e enumerando de forma pormenorizada as características muito próprias 

deste tipo de estruturas.

O quinto capítulo corresponde a uma reflexão em que é feita a contraposição entre a 

interpretação feita tendo por base a documentação gráfica e reconstituição daquilo 

que seria a estrutura original, e a intervenção arquitetónica a decorrer, ainda durante a 

realização desta dissertação, no âmbito do programa POLIS. Neste ponto será entendida 

a importância da fotogrametria no registo documental e como as informações obtidas 

por essa técnica deverão ser tidas em conta em contexto de projeto por forma a 

garantir um maior respeito pela nossa memória cultural.

1.4 METODOLOGIA

A metodologia de abordagem aos temas da cal e fotogrametria incidem sobre os registos 

bibliográficos e iconográficos disponíveis. No caso dos fornos de cal, para além das fontes 

manuscritas, serão analisadas fontes cartográficas e fotográficas disponíveis. Estas permitirão 

a leitura daquilo que era o espaço em que os fornos de Darque estão inseridos, mesmo 

antes das obras significativas do porto de mar, que viriam a destruir outras estruturas presentes 

neste local. Relatos de populares e moradores desta zona do Cabedelo, serão também 

importantíssimos para perceber a história da produção de cal nesta zona de Darque.

No que diz ao segundo tema, o levantamento da ruína será feito através da técnica de 

fotogrametria, com a captação de imagens aéreas e ao nível do solo, permitindo a 

obtenção de um modelo tridimensional com grande detalhe, aproximando-se da realidade 

do objeto de estudo. Esta técnica deverá constituir uma mais valia para o reconheciemento 

do objeto tendo em conta o estado da ruína que, para além de não apresentar todas as 

condições de segurança necessárias para um levantamento “manual”, apresenta ainda um 

determinado grau de complexidade dado o estado de degradação. Esta técnica permite 

ainda a obtenção direta da estereotomia dos diversos paramentos que revelam, por si só, o 

interesse histórico deste forno. Para além do forno em estudo, será ainda necessário recorrer 

ao reconhecimento e análise do forno de Nossa Senhora das Areias que contribui para a 

interpretação do objeto de estudo, uma vez que o seu estado degradado poderá não 

elucidar completamente aquilo que seria o seu aspeto original.
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A freguesia de Darque localiza-se em Viana do Castelo, e caracteriza-se pela sua 

proximidade ao rio Lima, cuja faixa costeira limítrofe é associada à presença de 

estruturas para práticas industriais, que acabaram por ser extintas com a modernização. 

Desde a seca do bacalhau, à produção de cal artesanal, é possível verificar a 

ocupação industrial e pré-industrial nesta zona do concelho que acabou por conferir 

à freguesia de Darque este carácter industrializado durante os séculos XIX e XX. Esta 

identidade de Darque, associada à indústria e às dinâmicas existentes, é também 

consequência da proximidade ao rio Lima enquanto via de comunicação e de 

distribuição de matéria prima ao longo do seu vale. 

Esta associação histórica ao rio denota-se de forma evidente na heráldica da Junta 

de Freguesia de Darque. No seu brasão é possível verificar a relação essencial com o 

rio, tendo por esse motivo “dois elementos definidores da personalidade e da história 

de Darque: a ponte e o barco de rio acima” (Abreu Cit. por GONÇALVES, 2013, p.15).  

O pequeno barco de rio acima foi aquele que durante o funcionamento das indústrias 

assegurou a distribuição mercantil ao longo do rio Lima.

A forte relação com o rio, estruturante da ocupação do território pela população, 

deveu-se ao importante papel até ao século XIX, que as vias fluviais desempenharam 

enquanto meios de comunicação.  Também Rocha Páris (1882) afirmava que para 

além do rio estar associado ao quotidiano das gentes de Darque, também este estaria 

associado ao carácter potencializador do comércio, através da fácil entrada e saída 

de matérias-primas, constituindo naquele espaço um vasto polo industrial.

OS FORNOS DE CAL DO CABEDELO

“Quanto ao barco, diz a Memória Histórica referida: ‘O porto fluvial 

de Darque era, assim, frequentado por barcos de passagem, caíques 

de cabotagem e barcos de rio acima, constituindo um modelo de 

embarcação hoje extinto, original do rio Lima e que estabeleciam as 

ligações entre os estabelecimentos da foz (Viana e Darque) e Ponte de 

Lima’.”  (Abreu Cit. por GONÇALVES, 2013, p. 15)
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2 | Mapa de localização de antigas indústrias de Darque

3 | Forno de cal do Cabedelo

4 | Forno de cal de Nossa Senhora das Areias 5 | Fábrica de adubos

6 | Serração Magalhães 7 | Seca do bacalhau
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Entre o lugar de Areia e o Cabedelo, podemos verificar a presença de cinco estruturas 

devolutas representativas da forte e variada atividade industrial em Darque entre os 

séc. XIX e XX, que acabaram por representar um ponto-chave para o comércio da 

região. 

A estrutura mais recente e numa posição mais a este diz respeito à Seca do Bacalhau 

cuja construção remonta a 1914, e ocupa uma área de cerca de 5000 m2. Trata-se de 

um conjunto de edifícios implantados junto ao rio, de tipologia industrial destinada ao 

processamento e seca de bacalhau. 

Caminhando para oeste acompanhando o rio, verificamos junto à Ponte Eiffel, a 

existência da antiga Serração de madeiras, cuja única referência cronológica é-nos 

dada por um mapa da “Barra e Porto de Viana do Castelo”, de 1933. 

Continuando o percurso até à foz do rio, verificamos já no lugar de Nossa Senhora das 

Areias, a presença de ruínas de um antigo complexo industrial. Sobre esta indústria 

apenas podemos referir a sua existência em 1949, segundo a carta militar portuguesa 

disponível, tendo sido possível saber juntos de um dos populares que se tratava de 

uma “fábrica de adubos, mas durou pouco tempo”1. 

“tendo o Lima a seus pés e aproveitando, como aproveita todos os 

benefícios e commodidades que elle offerece, explorando-lhe a 

navegação e a pesca (…) Darque está destinada a tornar-se um dos 

centros principais de navegação de commercio do nosso concelho”. 

(Páris Cit. por ABREU, 1995, p. 54)

1. JOAQUIM PIRES - Nascido em Darque em 1952, habitante no lugar de 

Nossa Senhora das Areias, Joaquim Pires é um conceituado artista popular 

desde que se reformou da sua árdua vida de pescador. Foi desde o início 

desta dissertação uma pessoa fundamental acompanhando de perto o 

desenvovimento da mesma. Tal envolvimento ao longo da dissertação 

deve-se também ao facto de Joaquim Pires ter habitado no forno de cal 

do Cabedelo, sendo os seus relatos cruciais para o seu entendimento.
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9 |Reconstituição da barra do Cabedelo - Plano Hidrográfico de 1933  e Desenhos de Joaquim Pires  

10 | Forno de cal do Cabedelo 11 | Forno de cal de Nossa Senhora das Areias
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Numa posição mais a oeste, já junto à foz do rio Lima e perto da praia do Cabedelo, 

conserva-se parte de um forno de cal, do qual ainda é percetível a câmara 

de combustão e respetiva porta, constituindo-se o caso de estudo do trabalho 

apresentado. Situados numa posição mais montante e próximos da capela de Nossa 

Senhora das Areias, existem integrados na mesma estrutura, dois outros fornos também 

em ruína, sendo percetível ainda a morfologia original da estrutura.  Às estruturas 

referidas, “podemos acrescentar (…) terem existido no Cabedelo mais dois fornos, 

entretanto desaparecidos” (GONÇALVES, 2013, p. 59). No caso do forno de cal de Nossa 

Senhora das Areias, a sua morfologia atual não permite identificar imediatamente 

que se trata de um edifício de carácter industrial, correspondendo a uma estrutura 

devoluta em pedra granítica com um carácter maciço. 

No caso do forno de cal do Cabedelo, as suas características e semelhanças 

morfológicas com a estrutura de Nossa Senhora das Areias não são tão evidentes, uma 

vez que no caso do Cabedelo se encontra num estado de ruína bem mais avançado, 

não sendo completamente percetível qual a atividade que outrora ocorreu naquele 

local. No entanto, podemos perceber em ambas as estruturas algumas particularidades, 

como a sua implantação caraterizada pela longitudinalidade sobre um eixo sudeste e 

noroeste, a sua proximidade com o rio (10 metros aproximadamente), bem como pelo 

seu perfil com cobertura de uma água.

Tendo como objetivo da presente dissertação a musealização do ciclo da cal através 

da documentação gráfica e interpretação do conjunto arquitetónico destinado à sua 

produção, os fornos de cal de Darque constituíram-se uma oportunidade de investigação 

tendo em vista a salvaguarda da memória destas estruturas em ruína.  Assim, as duas 

estruturas revelaram-se um enorme desafio, quer pelo seu interesse morfológico, quer 

pela sua associação direta à arquitetura enquanto locais de produção de um material 

construtivo fundamental para o desenvolvimento da arquitetura. No entanto, neste 

trabalho, o registo e produção de documentação gráfica incide sobre o forno de cal do 

Cabedelo que apresenta maior exigência e premência dado o seu estado de degradação, 

e a informação de que iria ser intervencionado num futuro próximo - o que veio a suceder 

ainda no decurso desta dissertação.

Para fazer a interpretação dos vestígios associados ao fabrico tradicional de cal é 

necessário enquadrar o contexto histórico e geográfico em que os mesmos se inserem. 

Perceber não só a sua origem e as suas aplicações na arquitetura, mas também a “vida” e 

o interesse patrimonial por detrás de todo o ciclo da cal, são lógicas determinantes para a 

compreensão da problemática em que se insere esta investigação. 
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“La producción de cal es una de las primeras industrias conocidas por el 

hombre, uno de los processos por los cuales se elabora un produto artifi-

cial, inexistente en la naturaleza. (…) lo que se hace es construir una  roca 

artificial, modelada según las necessidades y fabricada a partir de outra 

roca natural, que pierde su estrutura por medio del fuego y la recupera 

com el agua y el aire.” (JIMÉNEZ; QUIERTANT, 2007, p. 77) 

2.1 A CAL

A cal é um dos materiais de construção utilizados desde a antiguidade até meados do 

séc. XX que foi substituindo a terra e o barro na construção, e, posteriormente, viria a 

ser substituído quase integralmente pelo cimento. 

A sua utilização na construção diversificou-se ao longo dos tempos, desde a sua 

aplicação como “ligante de argamassas de assentamento e revestimento de 

alvenarias, sobretudo no restauro de edifícios antigos à estabilização do adobe e 

da taipa; no esgrafito e nos trabalhos de massa; na caiação ou na escaiola/estuque 

de alvenarias” (CUSTÓDIO, 2015, p. 52).  Assim, é possível afirmar que se trata de um 

material diretamente associado ao desenvolvimento da arquitetura e da construção, 

representado por um património de interesse histórico-cultural, de carácter 

monumental e vernacular, quer pelas construções que utilizam a cal como elemento 

inerente à sua função, quer pelas estruturas concebidas para tratar a cal ao ponto 

de poder ser utilizada para fins construtivos. Todo esse processo de preparação e 

aplicação da cal variam conforme o tipo de utilização e a tradição do lugar, notando-

se um maior desenvolvimento e saber-técnico em regiões onde a pedra calcária é 

mais abundante.

Acredita-se que a origem e processo de fabrico da cal poderá ter sido descoberto 

há muitos milhares de anos, existindo vestígios de construções de cal com mais de 

10 000 anos.  Essa descoberta poderá ter acontecido ocasionalmente quando, junto 

ao fogo, foram colocadas pedras calcárias e se verificou a sua transformação num 

material que se tornava plástico com a água após o processo de cozedura (Brito Cit. 

por CUSTÓDIO, 2015, p.9). A ancestralidade deste conhecimento empírico é sublinhada 

pelos autores espanhóis, José Jiménez e Pablo Quiertant (2007):
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Cientificamente a cal obtém-se pela calcinação do calcário (carbonato de cálcio) 

a cerca de 900ºC. Dessa calcinação do calcário resulta a cal viva (óxido de cálcio), 

extinta com a adição de água, desintegrando-se naturalmente nesse processo de 

hidratação. A cal apagada (hidróxido de cálcio) conservava-se em fossas cobertas 

de areia, enquanto que, nos dias de hoje, é pulverizada, peneirada e ensacada. A 

conhecida argamassa de cal usada nas técnicas construtivas, obtém-se pela mistura 

da cal apagada com areia e água, conferindo-lhe resistência física. A água, por outro 

lado, permite uma troca: a argamassa vai absorvendo anidrido carbónico à medida 

que vai perdendo água pela evaporação – e é a fixação de anidrido carbónico que a 

vai solidificando (AGUIAR, 2002, p. 201).

A primeira referência à sua utilização em edifícios remonta a 6000 a.C, na península 

da Anatólia, na cidade de Catal Hüyük. É descrita uma cidade com casas de madeira, 

que se dispõem em dois pisos, recobertas com uma mistura de cal e pigmento 

vermelho (James Malleart Cit. por CUSTÓDIO, 1993, p. 61).

Na Mesopotâmia, e não muito longe de Catal Hüyük, é feita referência à utilização do 

leite da cal usado como revestimento do templo branco da cidade de Uruk (5000 a.C) , 

bem como a referência mais antiga de um forno de cal (2500 a.C.) (CUSTÓDIO, 2015, p.9).

Acredita-se que terá sido na Grécia antiga (1100 a.C. a 146 a.C), abrangendo territórios 

como os na península da Anatólia e do crescente fértil, que se terão desenvolvido as 

técnicas de produção e utilização de cal, uma vez que foi pioneira a utilizar este material 

como ligante de argamassas (cal, areia e cinzas vulcânicas) (ADAM, 1996, p. 69).

Após a queda da Grécia antiga, em 146 a.C., o período Romano foi aquele que mais 

projetou a cal utilizada como material construtivo, já que a disseminação nas construções 

era praticamente universal.  Fora através do mar Mediterrâneo que o império de Marco 

Úlpio Nerva Trajano, acabou por alcançar a sua expansão máxima, controlando um 

vasto território próximo do mar, destacando aqui a importância do mar enquanto via 

de comunicação para os múltiplos intercâmbios culturais (CUSTÓDIO, 2015, p. 9). 

“Em nenhum outro espaço do globo as relações de geografia e da história 

formam, como no Mediterrâneo uma trama espessa e indissolúvel. (…) O papel 

do Mediterrâneo foi, portanto, o de difusor de ideias e de técnicas que entram 

hoje em tão larga parte no património europeu.” (RIBEIRO, 1945, p. 39-42)
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No que diz respeito à produção da cal, uma das primeiras referências escritas do seu 

fabrico e tipo de fornos primeiramente idealizados pelo Homem, encontra-se num 

manual romano, “De Agri Cultura”, onde o seu autor, Marcus Pourcious Catão (234-149 

a.C.), descreve o modo de construir e usar um forno de cal, para a cozedura da rocha 

de forma mais produtiva:

Para os Romanos a cal tornou-se o ligamento normal das pedras na construção, e era 

utilizada para assentar pedra sobre pedra ou facear muros, em que a argamassa de 

cal dava às paredes maior resistência e melhor aparência (ALARCÃO, 1978, p. 20). 

Sobre o processo de cozedura da cal, mais tarde, Vitrúvio, no Tratado de Arquitetura 

(100 a.C) dá a seguinte explicação:

“Hágase el horno de cal de diez pies de ancho y veinte de alto; redúzcase 

e tres pies su anchuraen la parte superior. (...) Téngase cuidado no dejar 

nunca que el fuego se apague; téngase cuidado de que no se apague 

ni por la noche, ni en ningún momento. Cárgase el horno con piedras 

buenas, lo más blancas y con menos manchas posibles.” (Catão, Cit. por 

ADAM 1996, p.73-74)

“(…) se estas pedras forem lançadas na estrutura, desfeitas em bocados 

misturados com a areia, antes de serem queimadas, elas não consolidam 

nem poderão manter coesa a construção. Quando todavia, forem lançadas 

no forno e perderem a força da primitiva natureza, causticadas pelo 

veemente ardor do fogo, então, estancadas e exauridas das suas forças, 

ficarão com os seus interstícios expostos e vazios.” (VITRÚVIO, 2009, p. 78-79) 
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Estas orientações acabaram por se materializar e dissipar, passando a existir fornos um 

pouco por todo o território, principalmente onde a pedra calcária existe com maior 

abundância. Assim, os fornos de cal possuem uma estrutura bastante simples, onde a 

pedra calcária é aquecida até próximo dos 900º C. Morfologicamente tratam-se de 

torres cónicas, revestidas por grossas pedras, muitas vezes barrilóides no interior, e podem 

ser intermitentes ou contínuos, tal como refere Catão. Do ponto de vista arquitetónico 

e funcional, as duas tipologias apresentam várias diferenças. O resultado e qualidade 

da cal também acaba por ser distinta, sendo que do forno intermitente obtém-se uma 

cal mais pura, destinada a estuque; e do contínuo sai uma cal mais grosseira, usada no 

ligamento das pedras.

Os exemplos mais antigos de fornos revelados no âmbito de escavações arqueológicas, 

eram de fogo intermitente. São compostos por uma única câmara, de planta circular, 

com uma caldeira com cerca de um metro de profundidade, que sofre um ligeiro 

estrangulamento. Na parte inferior existe um anel saliente em pedra, denominado de 

cintel e serve de suporte às pedras que aí são colocadas em forma de abóbada ou 

falsa cúpula. O mestre-caleiro acedia pela porta do forno iniciando as primeiras fiadas 

de pedra de maior dimensão – as armadeiras – de modo a ficarem travadas nas zonas 

mais fortemente aquecidas. Onde a temperatura atingida é mais baixa, é preenchido 

com as restantes pedras de menor dimensão no intervalo entre as armadeiras e a 

parede lateral do forno (o carrego).  Após terminar a cabeça do forno, é necessário 

cobri-la com uma camada de barro sobre um forro de mato (o capelo), em que nele 

são deixadas pequenas aberturas para os gases resultantes da combustão serem 

expedidos do interior do forno.  Depois de todo o preenchimento do forno acende-se 

uma fogueira, que é alimentada durante três ou quatro dias, o necessário para queimar 

toda a pedra. (CUSTÓDIO, 2016, p. 243)

Quando a transformação química da rocha calcária se está a processar, é visível um 

fumo negro a sair pela abertura da abóbada construída com barro, em que o tipo de 

chama e a sua cor são indícios da fase do processo de transformação da rocha em 

cal. A cor da pedra fica “cor de cereja-rubra”, a “cor do fogo fica branco” e o “lume 

passa a fumo”. A cor do fogo também difere conforme a rocha que se está a cozer, 

uma vez que a pedra da cal branca dá uma cor mais viva do que a da cal preta. A 

conclusão deste processo é indicada pela saída do fogo nessas aberturas que se traduz 

num espetáculo de grande beleza, mas também pela cor da cal “mais branquinha a 

luzir”, de um “branco vivo” como referem os caleiros. Nesta altura, não é adicionada 

mais lenha e aguarda-se o arrefecimento da cal viva (AGUIAR 2002, p. 210).
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Por outro lado, a tipologia do forno contínuo difere ligeiramente na sua morfologia 

e no seu enfornamento. Este é composto por duas câmaras distintas, separadas por 

uma grelha, em que a parte superior adquire uma forma cónica, e é preenchida por 

camadas alternadas de calcário e lenha, ateando-se o fogo no piso abaixo. À medida 

que o calcário vai sendo calcinado na parte superior, cai pelas malhas da grelha e 

vai sendo retirando pela câmara inferior. O carregamento do forno vai abatendo e 

o fogo propaga-se às camadas superiores da lenha. Este forno adquire um carácter 

de permanência uma vez que se carrega e restabelece à medida que o calcário 

vai saindo pelo fundo, já calcinado.  Jean-Pierre Adam explica ainda as vantagens e 

desvantagens desta tipologia contínua em contraponto com a intermitente:

Em Portugal podemos verificar que o processo descrito não difere muito dos fornos 

tradicionais ainda existentes predominantemente no Alentejo e no Algarve que cozem 

de forma intermitente. 

A primeira referência aos fornos de cal em contexto nacional, remete também para a 

cronologia romana do sítio do Magra, em Beja, seguindo as recomendações feitas pelos 

autores clássicos, como é o caso de Catão. Trata-se de um grande complexo industrial de 

produção de cal com cerca de vinte fornos, que laborou no século I e, provavelmente, 

terá abastecido a cidade de Pax Julia (actual Beja). Nos fornos existentes a solução 

adaptada parece ter correspondido a um tipo de laboração intermitente, na qual a 

divisão entre a pedra e o combustível se faria através da estruturação das pedras no 

interior do forno até formar uma falsa cúpula, com a colocação da lenha na depressão 

existente na base. Apenas a tipologia de laboração intermitente tem sido descoberta 

no âmbito da inventariação dos fornos romanos em Portugal, comprovando a tese de 

Jean-Pierre Adam (MIGUEL, BRAGA, 2016, p. 81)

“Este procedimento permite elevar la temperatura de cocción y, sobre 

todo, repartir mejor el calor; no obstante, las perdidas de tiempo debidas 

al apilamiento y a las necessidades de separar y cribar los materiales tras 

su cocción han hecho, al parecer, que se prefiera el primer método en las 

instalaciones artesanas que perviven en la actualidad.” (ADAM, 1996, p. 74) 
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Quanto ao combustível, o consumo de lenha era inevitavelmente elevado, tendo em 

conta o tempo de cozedura. Desta forma os fornos de cal representaram um dos fatores 

da desflorestação da Europa, na época romana e na Idade Média (ALARCÃO, 1978, 

p. 24). Assim, era essencial o acesso facilitado a matéria combustível, que garantisse o 

funcionamento permanente dos fornos. 

Em Portugal, a produção da cal em fornos artesanais decorreu essencialmente estre o 

séc. XVIII e séc. XX, fase que correspondeu a um dos maiores avanços na construção 

e arquitetura, aquando da descoberta de novas técnicas e materiais de construção. 

Tudo isto se deveu a episódios marcantes na história da construção em Portugal, como 

por exemplo depois do terramoto de 1755.

Quanto à sua localização, os fornos tradicionais de cal costumam localizar-se próximos 

da matéria-prima necessária para a produção da cal, isto é, em áreas com calcário 

ou mármore estando por este motivo, muitas vezes próximos de pedreiras tal como 

acontece em Magra (MARGALHA, 2016, p. 131).  

No sul do país observa-se a concentração de fornos artesanais próximo de afloramentos 

rochosos carbonatados, tais como os mármores de Estremoz, os calcários do barrocal 

algarvio e os mármores de Trigaches, reforçando a ideia de um saber-fazer assente 

numa geografia de proximidades.

Por outro lado, apesar da cultura da cal estar inevitavelmente associada às características 

geológicas, a localização destas estruturas podia também aparecer em lugares não 

necessariamente próximos dos afloramentos rochosos calcários, como é o caso dos 

fornos do baixo Guadiana, localizados ao longo da margem do rio, mas com acesso 

facilitado à lenha para a combustão (CUSTÓDIO, 2015, p.19).  À semelhança do que 

aconteceu na expansão do império romano através do mar mediterrâneo - conferindo-

lhe um papel determinante enquanto via de comunicação e propagação de saberes 

técnicos - também em Portugal os rios e o próprio mar contribuíram para o crescimento 

de cidades mais remotas cujo acesso a recursos e matéria-prima seria mais limitado, e, 

consequentemente, para o maior desenvolvimento das técnicas construtivas em certos 

pontos do país.
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Tendo em conta a variedade geológica de Portugal, a realidade da cal é distinta, 

principalmente entre Norte e Sul do país, ao ponto de o “país caiado” acompanhar uma 

fronteira aproximada que distingue o Norte e o Sul, Lautensach em 1932, assinala que

É possível perceber o contraste moralista e ideológico assinalado pela tristeza e austeridade 

do Norte e a frescura da cor branca no Sul, uma tendência valorativa que acabaria por 

marcar a interpretação da cal. 

Poucos anos depois de Lautensach em 1940, Amorim Girão escreve na sua “Geografia de 

Portugal”, que a abundância e boa qualidade da cal na Beira Litoral, Estremadura, Alentejo e 

Algarve “facilitam a construção” e que, aí, as casas “branqueadas pela cal (…) impõem um 

especial cunho de garridice à paisagem”. Acrescenta ainda que “as casas alentejanas, em 

contraste flagrante com as do Norte, impressionam pela sua limpeza e conforto, não deixando 

de sugerir no nosso espírito este paradoxo, que seriamos tentados a elevar à categoria de 

contrassenso geográfico: há menos higiene e asseio precisamente na parte do País onde mais 

a água abunda.” (PRISTA, 2014, p. 99)

“(…) como a pedra calcária é muito rara no Norte de Portugal, as casas 

dos camponeses pobres apresentam geralmente ali um aspecto triste e 

austero’, ao passo que ‘sendo o calcário abundante no Sul de Portugal, 

caiam-se as paredes das casas, contribuindo a cor branca para as manter 

frescas durante o verão.” (Lautensach Cit. por PRISTA, 2014, p. 97)  
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Em Viana do Castelo assistiu-se a uma atividade significativa de produção de cal em 

fornos tradicionais na segunda metade do séc. XIX e início do séc. XX. Tal como referido 

anteriormente, esta atividade encontra-se fortemente representada na margem 

esquerda da foz do rio Lima, na freguesia de Darque, através de estruturas ainda 

existentes. Ainda no contexto do vale do Lima, existe um outro forno “também em 

ruínas, em São João da Ribeira (Ponte de Lima) que é o forno mais interior conhecido 

na região” (ALVES, 1989, p. 16). Os fornos ainda existentes são únicos no concelho 

de Viana do Castelo, sendo que os que integram a estrutura na Senhora das Areias, 

(atendendo ao estado de conservação da sua morfologia) são os exemplares mais 

significativos no distrito e mesmo no Noroeste de Portugal.

Contudo, geologicamente, o território do Vale do Lima caracteriza-se pela 

predominância de granitos e algumas zonas xistosas, não apresentando afloramentos 

calcários. Assim, a pedra calcária representou um material de “importação”, sendo 

que os afloramentos mais próximos se situam a sul de Aveiro, em Cantanhede, 

estendendo-se para sul até ao Algarve (BARROS 2013, p. 9).

Talvez por essa razão a história da cal em Viana do Castelo seja um pouco distinta de 

outras regiões do país e, sobretudo, um fator de dignificação e até de diferenciação 

social. O facto de ser um material importado certamente diminuiria a sua quantidade 

no mercado e aumentaria o seu custo dificultando o acesso, sendo dessa forma e 

até determinada altura, um material desejado e almejado pelas camadas sociais 

(BARROS, 2013, p. 9).  

Poderá então questionar-se que razões terão originado a instalação duma tal indústria 

longe do seu contexto geográfico natural. A resposta mais evidente terá a ver com 

a questão de transporte. Com efeito, o calcário como qualquer outra rocha, pode 

ser transportado sem necessidade de recorrer a cuidados especiais, nomeadamente 

a proteção da chuva, o que já não se verifica relativamente à cal viva (depois de 

cozida). Esta, em contacto com a água reage violentamente (podendo mesmo 

originar explosão) (in Estudos Regionais, 1989, p .16).  
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Desta forma, é possível afirmar que os fornos de cal do Cabedelo assumiram uma tripla 

posição estratégica. Logo à partida, a sua relação com o Oceano Atlântico enquanto 

via de importação de matéria-prima, e implantação junto ao antigo ancoradouro do 

Porto de Viana do Castelo, permitia um desembarque facilitado de pedra calcária 

dos barcos quase diretamente para o forno. 

No jornal “O Vianense”, de 1858, António Caetano Alves identificou diversas referências 

à origem do calcário, nomeadamente notícias acerca do desembarque de pedra em 

barcos chegados ao longo do referido ano.”  

Para a descarga do calcário, recorria-se frequentemente ao aproveitamento do 

“jogo” de marés. A preia-mar, permitia ao barco aproximar-se o mais possível da 

margem do rio e procedia à descarga diretamente para a água. Na baixa-mar, com 

o calcário em seco, fazia-se o seu transporte, em carros de bois, para junto do forno 

(ALVES, 1989, p. 20).  

Em segundo lugar, a zona do Cabedelo e de Nossa Senhora das Areias, é caracterizada 

pela grande mata de pinheiros e vegetação herbácea dunar. Podemos aqui 

estabelecer um paralelo com o caso do baixo Guadiana, anteriormente referido. O 

Vale do Guadiana é também ele caracterizado pela escassez de recursos calcários, 

sendo necessário fazer o seu transporte através do rio. 

“Dia 29/4/858 – Rasca Primavera, Mestre Delgado, vindo da Figueira com 

vinho e pedra de cal. Rasca Senhora do Carmo, mestre Sina, vinda da 

Figueira com vinho, pedra de cal e azeite.”

“Dia 16/7/858 – Brigue Português Eurico, capitão Conceição, vindo de 

Lisboa com pedra de cal e um passageiro”

“Dia 24/7/858 – Hiate, Bom Jesus dos Navegantes, mestre Domingos Martins 

Pereira, vindo de Vila Nova de Portimão com carga de pedra. Hiate, S. 

Sebastião, mestre Luiz da Velha, vindo da Figueira com carga de vinho e 

pedra.”

“Dia 29/9/858 – Hiate Rio Cávado, mestre Cascalho, vindo da Figueira com 

pedra cal.” (ALVES, 1989, p. 20)
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Assim, esses fornos assumiram uma posição estratégica ao assegurar o contínuo 

funcionamento dos fornos, através do fácil acesso a matéria combustível. Da mesma 

forma, na publicação de 1957 é possível verificar no mapa cartográfico dunar do norte 

litoral - no qual é assinalado o tipo de ocupação vegetal do solo - que o Cabedelo 

(antes de ser urbanizado já em finais do séc. XX) era caracterizado por uma enorme 

área de pinheiros, garantindo um acesso facilitado a recursos combustíveis.

Por outro lado, a cal viva revelou-se um material extremamente sensível à água, 

que inevitavelmente (e acrescido ao facto de esta ser transportada através do rio), 

vários terão sido os acidentes ocorridos face a esta sensibilidade. Essa perigosidade 

do transporte estava também presente no Sul de Portugal, onde a cal viva era 

transportada por via terrestre, tal como refere Prista (2014) em “Terra, Palha & Cal”:

“Curiosamente a documentação refere-nos sobre esta área litoral, o 

caracter dinâmico dos solos, afirmando-se que “o extenso areal da costa 

marítima do concelho de Vianna, o qual, pela natureza movediça do 

solo, não se presta a ser medido exactamente, mas onde poderão vir a 

estabelecer-se muito importantes pinhaes.” (COELHO 1861, p. 70)

“Recordo ter-me sido contado no barrocal algarvio que a cal comprada 

nos fornos era transportada só em burros ou muares muito velhos, e que o 

comprador mantinha sempre pronta uma faca com a qual cortar as cordas 

que prendiam o animal de uma morte certa e cruel, caso uma trovoada 

súbita ou qualquer acidente com água desencadeasse a «fervura» da 

cal.” (PRISTA 2014, p. 117) 
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27 | Estuque na Associação Casino de Afife

28 | Casa dos Melo Alvim
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Por tal motivo e atendendo às dificuldades de transporte de cal viva acondicionado 

da época (informações obtidas junto de pessoas idosas de Caminha e de Viana do 

Castelo), levam a concluir que os fornos de cal existentes nesta região funcionaram 

até cerca de 1910, coincidindo o seu abandono, com a expansão dos caminhos de 

ferro, solução que permitia transportar o calcário para o mais próximo possível dos 

locais de utilização, de forma mais segura e até oriunda de outros pontos do país (in 

Estudos Regionais, 1989, p. 16).

A utilização da cal nas construções do Vale do Lima, tal como noutras regiões 

portuguesas, teve diversas aplicações, contribuindo para um forte crescimento 

e desenvolvimento das construções. Por um lado, devemos salientar que o seu uso 

não era exclusivo enquanto material de revestimento (caiação), mas também como 

elemento essencial na composição das argamassas (à base de cal e areia, ou cal 

e barro). No que diz respeito ao seu uso como material de revestimento, podemos 

distinguir entre o uso como revestimento de paredes interiores e exteriores, bem como 

pelo distinto suporte onde era aplicada. Assim, distinguimos entre o uso direto sob as 

alvenarias de granito (ou xisto), o uso sobre reboco à base de cal e areia (ou cal e 

barro) e, ainda, o seu uso sob suporte (interior ou exterior) de madeira, nomeadamente 

nos tabiques e estuques (BARROS 2013, p. 11). 

Talvez de forma direta, os fornos da cal do Cabedelo e Nossa Senhora das Areias, 

viriam também a contribuir para a especialização e mestria de gentes da região, 

nomeadamente dos homens de Afife, Carreço e Areosa. A partir do século XVIII, estes 

viriam a tornar-se nos mestres estucadores de artes decorativas a nível nacional, que, 

mais tarde com a emigração, acabaram por espalhar o seu conhecimento além-

fronteiras, tornando-se nos primeiros ajudantes dos estucadores italianos (in http://

www.estuque-decorativo.com.pt).

. 
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29 | Fornos de cal de Darque

30 | Barra e porto de Viana do Castelo em 1933
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Num momento de primeira abordagem às ruínas dos antigos fornos, e ao perceber 

qual seria o ponto de partida para a elaboração de um registo documental, começou 

a surgir um encanto e particular interesse pela forma como as ruínas se apresentavam. 

Desde a morfologia muita própria, às características geológicas das pedras que 

compõem as estruturas, grande se revelou o interesse que apresentavam enquanto 

objeto em ruína propriamente dito, ou seja, enquanto fragmentos da arquitetura 

industrial vernacular.

Verificando a complexidade e as semelhanças entre as duas estruturas, apesar de 

um acentuado grau de degradação no caso do forno do Cabedelo, facilmente se 

percebeu a necessidade de trabalhar as duas ruínas em paralelo, uma vez que a 

integridade do forno de Nossa Senhora das Areias, seria fundamental para perceber o 

caso de estudo do Cabedelo, na sua forma original. Este paralelo estabelecido entre 

as duas estruturas foi também sublinhado pela equipa de arqueologia que levou a 

cabo a escavação no Cabedelo, afirmando que “ambos os fornos foram mandados 

construir pelo mesmo proprietário, o “Magalhães”, pessoa de grande importância 

associada às indústrias de Darque, também antigo proprietário da antiga serração 

de madeiras.” (SILVA, Ricardo. 2017.09.23. Visita à escavação arqueológica, Viana do 

Castelo)

Assim na procura de perceber qual seria o caminho a seguir para uma futura 

intervenção em contexto de musealização destas estruturas, começou-se por 

estabelecer paralelos nas características dos fornos, contrapondo aspetos particulares 

que os caracterizam, tal como referem os autores da antiguidade. Também a procura 

de registos fotográficos e cartográficos foram determinantes na identificação de 

algumas características originais da estrutura, no caso do forno do Cabedelo.

No que diz respeito aos registos cartográficos, é possível confirmar a existência destas 

estruturas na cartografia de 1933 relativa à “Barra e Porto de Viana do Castelo” que, 

apesar de fazer referência ao construído de forma pouco exata, retrata com clareza 

estas estruturas dos fornos de cal.

2.2 CARACTERIZAÇÃO MORFOLÓGICA DAS RUÍNAS
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31 | Fotografia de Severino Costa 32 | Fotografia de Alberto Palhares

33 | Viana do Castelo: barcos junto ao cais

34 | Panorâmica de Viana do Castelo
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Quanto às fotografias disponíveis, apenas foi possível ter acesso a documentação 

referente ao forno do Cabedelo, uma vez que quanto ao forno de Nossa Senhora 

das Areias não foi possível recolher qualquer material em entidades municipais, bem 

como junto de populares. Por outro lado, relativamente ao forno de cal do Cabedelo, 

entre o Arquivo Municipal de Viana do Castelo e alguns habitantes locais, foi possível 

fazer uma recolha que de alguma forma ajudou a perceber algumas características 

morfológicas originais dessa estrutura.

Na primeira fotografia (img. 31) em que consta o forno do Cabedelo devoluto, é 

possível verificar a forma como o forno assentava sob uma espécie de crepidoma, por 

forma a ganhar altura suficiente tendo em conta a proximidade da maré. Denota-se 

ainda, por um lado, a estrutura da câmara de combustão já degradada, mas por 

outro, é possível perceber o limite da estrutura alpendrada, que nos dias de hoje é 

muito difícil perceber onde esta “terminava”, tendo em conta o avançado estado de 

ruína e os escassas vestígios no terreno.

Na segunda fotografia (img. 32), facultada pelo Sr. Alberto Palhares, residente no 

Cabedelo, é possível verificar também o limite da estrutura do forno do Cabedelo, 

e ao fundo, o lugar de Nossa Senhora das Areias, mas que dada a qualidade da 

imagem não é completamente claro onde se localiza a estrutura do forno lá existente. 

É possível verificar também a proximidade de pequenas embarcações atracadas, que 

representam de certa forma a facilidade de entrada e saída de materiais neste local. 

Nas restantes fotografias, foi feita uma análise detalhada e aproximada às paisagens 

nelas representadas por forma a perceber onde se localizavam as estruturas dedicadas 

à produção de cal. De realçar que numa das fotografias surge representada de 

forma clara os fornos de cal em funcionamento/laboração, sendo possível verificar a 

presença do fumo a ser expelido por essas estruturas. (img. 33)

Avançando para uma abordagem in-loco, foi possível verificar e comparar as 

características morfológicas em ambas as estruturas. Ao mesmo tempo, foi procurado 

perceber a forma como essas características assumiram algumas adaptações em 

relação às estruturas referidas pelos autores da antiguidade.

Ambas as estruturas assumem uma implantação caracterizada pela proximidade 

com o rio, enquanto elemento chave para o funcionamento dos fornos, que permitia 

o desembarque facilitado da pedra bem como para a extinção da pedra depois de 

cozida, recorrendo à aplicação de água.
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35 | Câmaras de combustão

36 | Portas

Cabedelo

Cabedelo

Areias
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Contrariamente ao que se verificou na antiguidade, em que os fornos se localizavam 

predominantemente em locais próximos das jazidas de pedra calcária, “escavados 

ou subtraídos” nas escarpas das zonas montanhosas, estes fornos surgem elevados do 

terreno enquanto estruturas autónomas no seu funcionamento, em que se verifica a 

presença de elementos anexados como a rampa de acesso a uma cota superior, por 

forma a garantir o acesso facilitado à boca do forno, para o processo de enfornamento 

e desenfornamento.

Os dois fornos assumem uma implantação sobre um eixo noroeste sudeste, que 

poderá estar associado ao “varrimento” estratégico do fumo resultante da laboração, 

numa zona em que o vento predominante faz-se sentir no sentido norte-sul. Ao mesmo 

tempo, com esta implantação a porta e alpendre do forno ficam numa posição mais 

protegida desse vento dominante, e mais habitável para o mestre caleiro, tendo em 

conta que passará 3 a 4 dias naquele local para garantir a continuidade da laboração 

do forno. 

A cobertura de uma água, e a maior parte dos vãos de acesso orientados a nordeste, 

são uma característica marcante de ambas as estruturas. Todo esse alçado é rasgado 

por vãos sem grande variação dimensional, que de certa maneira garantia um 

funcionamento mais “direto” do forno no que diz respeito às dinâmicas de entrada 

de matéria-prima, enfornamento, laboração, e lógicas de armazenamento. Tendo 

a estrutura do forno propriamente dito numa posição mais a poente, a cobertura 

tornou-se necessariamente de uma água, com escoamento direcionado para o 

alçado nascente. 

Quanto ao funcionamento destes fornos, trata-se de estruturas intermitentes uma vez 

que revelam as várias caraterísticas referidas anteriormente que descrevem este tipo 

de fornos. Em ambos os casos, as estruturas do forno surgem com uma única câmara 

de combustão de planta circular, com paredes que acentuam uma curvatura deste 

a parte inferior até ao seu topo, conferindo-lhe um aspecto barrilóide no seu interior. 

Para aceder à câmara de combustão existe em cada forno uma porta com cerca 

de 1,8m de altura e 1,2m de largura que permite a passagem do mestre caleiro que 

carregava o forno, alimentando-o durante os dias de laboração, e desenfornando-

lo numa fase final. As portas de acesso ao forno caracterizam-se pela sua forma em 

arco, assumindo a condução de toda a carga resultante das pedras graníticas que 

compõem as largas paredes do forno até ao solo. De realçar que, no caso do forno de 

Cabedelo, se denota uma maior “ancestralidade” da técnica de travamento do arco, 

que nos indica tratar-se de um forno mais antigo em relação aos fornos existentes na 
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38 | Interesse geológico

37 | Aparelho construtivoCabedelo
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estrutura de Nossa Senhora das Areias. No caso do Cabedelo podemos até notar 

através da utilização da pedra chave para o fechamento da abobada, um processo 

construtivo que nos remete para a época romana. No caso de Nossa Senhora das 

Areias, podemos verificar que não foi utilizada uma pedra chave, mas sim a junção de 

aduelas, cujas pedras surgem mais livres de imperfeições e mais regulares, notando-se 

uma modernização e simplificação do aparelho construtivo.

Quanto ao aparelho construtivo propriamente dito, verifica-se uma diferença 

acentuada entre as duas estruturas. No Cabedelo, verificamos um aparelho mais 

aleatório, mais vernacular, recorrendo a pedras de tamanhos muito distintos, 

assistindo-se a uma maior estabilização do tamanho das pedras na estrutura que 

compõe a câmara de combustão do forno. As pedras utilizadas na estrutura, revelam 

uma variedade geológica de especial interesse, tal como refere Manuel Abrunhosa, 

consultor científico do projeto FORCAL na área da Geologia:

Desta forma a estrutura do Cabedelo acaba por ter um interesse ainda mais especial, 

principalmente do ponto de vista arqueológico, percebendo que todas as pedras 

da estrutura acabam por contar um pouco mais da história de cada parede que 

compõe a estrutura. Na imagem 38 é comparada a composição geológica do caso 

de estudo com a do forno de cal de São Roque, em Ponta Delgada (à esquerda).

No caso do forno de Nossa Senhora das Areias, o emparelhamento das pedras 

apresenta maior consistência, maior regularidade, e maior uniformização do tamanho 

das pedras, recorrendo a pedra granítica em toda a estrutura do forno. No entanto, 

este aparelho construtivo demarca de forma mais clara as fases de evolução da 

estrutura, bem como alterações que sofreu ao longo do tempo.

“Odd things may be found in this place in north Portugal (Viana do Castelo).

Rounded blocks of pitch black vesicular basaltic lava dot the walls of a 

ruined 19th century lime furnace building where the closest quarries for 

limestone (the raw material for lime) are more than 200 km away, and the 

closest outcrops of similar volcanic rocks are as far away as thousands of 

km into the Atlantic in the Canary or Azores islands.

How about this mystery? An interesting incoming research as pro bono 

science advisor @ FORCAL project. Unfortunately, no funding for needed 

analyses.” (ABRUNHOSA, 2017)
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Quanto aos vários espaços que compõem a estrutura do forno, na parte interior da 

câmara de combustão, sensivelmente à cota da entrada da porta do forno, verifica-

se a presença do cintel. Trata-se da parte superior/topo do estrangulamento que o 

forno sofre neste momento. Este estrangulamento dá origem a um novo “espaço” que 

compõe o forno, denominado de caldeira. Todo este espaço, estende-se para uma 

cota inferior, até cerca de um metro, abaixo da cota de entrada. Nessa depressão é 

colocado todo o material combustível, que seria alimentado durante o período de 

laboração através da porta de entrada. O cintel assume uma função primordial uma 

vez que é o anel de suporte para todo o complexo processo de enfornamento. Isto é, 

a partir do cintel, “cresce” uma abóbada feita com pedras calcárias, que depois de 

fechada e consolidada, servia de suporte para o restante carregamento de pedra que 

se estendia em altura, até atingir a boca do forno na parte superior. Desta forma, a 

falsa cúpula, assume especial importância ao ser determinante no enfornamento, pois 

deverá garantir a segurança e estabilidade de todo o carregamento, assegurando 

que o mesmo não iria desabar durante os dias de laboração. Para tal, a mestria do 

caleiro era até mais importante, uma vez que só ele possuiria a arte e engenho de 

construir essa falsa cúpula, colocando muitas vezes em risco a sua própria segurança 

nesse processo de enfornamento.

Pela parte exterior, e praticamente anexado à estrutura, é possível verificar a presença 

de uma estrutura acoplada em forma de rampa, que garantia o acesso à boca do 

forno, por forma a facilitar o carregamento e descarregamento pela parte superior. 

No Cabedelo, apenas podemos encontrar um pequeno tramo de parede desta 

estrutura, que foi desaparecendo com o tempo, e com intervenções infraestruturais 

que foram feitas muito próximas deste local. No entanto, a parede que outrora a 

“recebia”, revela de forma clara pela ausência de vestígios de reboco, onde e de que 

forma esta funcionava. Ao mesmo tempo, e estabelecendo um paralelo com o forno 

de Nossa Senhora das Areias, é possível verificar a forma como esta deveria existir. 

Nessa segunda estrutura, a rampa encontra-se em excelente estado de conservação, 

e permite um entendimento e vivência na primeira pessoa das dinâmicas que existiriam 

durante a produção de cal. 
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Depois desta análise e abordagem morfológica às ruínas que representam o património 

de produção de cal artesanal, é possível reconhecer a importância e necessidade 

do registo/levantamento destas estruturas que vão desaparecendo a cada dia que 

passa. 

Os fornos de cal existentes em Darque representam um raro património em ruína, 

não só pela sua etnografia, mas também pelo interesse arquitetónico vernacular 

associado ao seu carácter industrial. Contudo, apesar de todo o interesse resultante 

dos vários elementos que aqui foram apresentados, estas estruturas não mereceram 

ainda um estudo e abordagem teórica, para além da escavação arqueológica que 

foi levada a cabo no forno do Cabedelo, mas da qual até ao momento ainda não 

foram publicadas quaisquer conclusões ou resultados da investigação.

Desta forma, tendo em vista a elaboração de uma proposta de musealização destas 

estruturas por parte da autarquia, e reconhecendo a urgência e importância do 

registo das suas características tão próprias, reconheceu-se a necessidade de um 

levantamento tendo em vista essa vontade de elaborar a proposta de musealização 

destes espaços. 

Ao verificar-se toda a complexidade morfológica inerente a este tipo de edifício 

industrial vernacular, bem como todo o interesse revelado pelas próprias pedras que 

compõem a estrutura, um levantamento tradicionalmente elaborado de forma direta 

no terreno, em que os dados obtidos resultam numa simplificação e planificação 

do objeto analisado, pareceu logo à partida um processo desajustado e “injusto” 

naquilo que poderia (não) representar. Isto é, assumindo a complexidade dada pelo 

estado de ruína, e as novas formas dela resultantes, um levantamento arquitetónico 

recorrendo apenas a ferramentas básicas de medição e representação, iria acabar 

por se revelar pouco exato, e ocultar aquilo que é a verdadeira essência da ruína e 

os verdadeiros desafios existentes nas estruturas para levar a cabo uma proposta de 

musealização do ciclo da cal.





03LEVANTAMENTO
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41 | Plano Diretor Municipal de Viana do Castelo 2009 - Planta de Património
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LEVANTAMENTO

3.1 DOCUMENTAÇÃO GRÁFICA DO PATRIMÓNIO

As ruínas dos fornos de cal do Cabedelo e de Nossa Senhora das Areias são um 

património que se vai perdendo a cada dia que passa. A sua instabilidade estrutural e 

a sua exposição a condições meteorológicas exigentes dada a “idade” das estruturas 

e a proximidade com o mar, levam a uma degradação acelerada, constituindo-se uma 

ameaça não só à sua própria conservação, bem como à presença humana. O valor 

patrimonial destas estruturas foi já reconhecido pela autarquia, aquando da publicação 

do PDM em 2009, na Planta do Património Cultural Construído e Arqueológico. Nessa 

publicação, a estrutura do Forno de Cal de Nossa Senhora das Areias surge assinalada 

enquanto “Património construído de arquitetura industrial/artesanal”, enquanto que 

a estrutura do Cabedelo, apesar de mais antiga, não está ainda reconhecida. No 

entanto, o vereador Ricardo Carvalhido em representação da autarquia, adiantou 

que esse reconhecimento enquanto património industrial/artesanal será publicado na 

próxima revisão do PDM, consequente da escavação arqueológica a decorrer.

Essa escavação foi levada a cabo pela Direção Geral do Património Cultural, que 

desde logo aprovou a intervenção no âmbito da inventariação dos fornos de cal que 

se encontra numa fase bastante avançada, segundo o arqueólogo responsável pela 

escavação, Fernando Ricardo Silva.

Desta forma, todo este enredo valorativo à volta dos fornos de cal acabou por revelar 

uma certa urgência e necessidade de um registo, que, de alguma forma, consiga 

garantir a memória arquitetónica destas estruturas no seu estado mais íntegro e original 

possível.

Ao mesmo tempo esse registo poderá corresponder ao suporte e ponto de partida para 

a elaboração de um projeto, constituindo uma documentação gráfica do objeto. Em 

contexto arquitetónico, podemos afirmar que a documentação gráfica é o resultado 

obtido por um levantamento do objeto em estudo, e que em fase de projeto serve de 

intermediário entre o objeto e o arquiteto. 
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As representações em arquitetura podem ser mais ou menos realistas, mais ou menos 

abstratas, mais ou menos esquemáticas. De qualquer forma, assume-se sempre a 

intenção de comunicar determinado aspeto que se entende como mais relevante. Por 

outro lado, são sobretudo um instrumento fundamental na análise e planeamento de 

ações que visam a intervenção física sobre o objeto em estudo, neste caso aplicados à 

vontade da autarquia para o projeto de musealização destas ruínas. Ao mesmo tempo 

garantem a passagem de conhecimento às gerações que no futuro tiverem que lidar 

com o objeto intervencionado.

Em contexto de património arquitetónico construído, as diversas formas da 

documentação gráfica correspondem só por si a uma forma de salvaguarda e 

musealização, na medida em que procurar representar ou interpretar um estado 

em que se encontra um objeto num determinado momento ou intervalo temporal. 

Enquanto objeto, a documentação gráfica assume um triplo carácter de salvaguarda: 

preservação da memória do objeto; preservação da memória tecnológica e doutrinária 

da época; e suporte de planeamento de ações (MATEUS 2012, p. 27).

Assim, o processo de levantamento tendo em vista a produção de documentação 

gráfica relativa aos fornos e à sua musealização revelou-se um enorme desafio. Garantir 

a segurança durante o levantamento, maior rigor dado interesse e complexidade 

morfológica da estrutura, e menor “intrusão” na campanha arqueológica a decorrer, 

foram as premissas e fatores primordiais a ter em conta na hora de escolher a 

metodologia de levantamento. 

Assumindo o rigor na documentação do património como fator mais determinante tendo 

em vista um registo documental a musealizar, o nível de detalhe deve ser estabelecido 

logo à partida, especialmente em estruturas como os fornos de cal, que apresentam um 

interesse morfológico especial, digno de registo e interpretação. 
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Assim, sobre o nível de detalhe, Luís Mateus refere que:

Desta forma, facilmente podemos concluir que o nível de detalhe expectável neste 

tipo de levantamento para os fins museológicos estabelecidos, deve ser maximizado a 

fim de poder salvaguardar todas as suas características, garantindo uma memória mais 

exata da estrutura. Ao mesmo tempo, essa maximização do nível de  detalhe, prevê 

também todos os desafios que possam surgir em caso de intervenção arquitetónica. 

Para a obtenção de documentação gráfica deste nível, facilmente percebemos a não 

viabilidade dos procedimentos mais correntes ou tradicionais para o reconhecimento 

deste tipo de estruturas. Ou seja, estes métodos diretos de documentação exigem 

geralmente uma grande proximidade com o objeto que, neste caso seria algo 

indesejável pelas questões de segurança e pelo valor patrimonial. Também o tempo 

de permanência no terreno para recolha de medidas seria altamente elevado e 

possivelmente implicando recorrer a “terceiros”, mesmo utilizando procedimentos 

instrumentais. Isto associado ao facto da escavação arqueológica a decorrer, acabaria 

por se revelar um procedimento também mais intrusivo. 

O primeiro nível de descrição de uma estrutura arquitetónica é o da 

geometria e o da cor. De uma forma muito elementar, quando, ao olhar 

para um edifício se diz, explicitamente por notação, ou implicitamente 

por omissão, isto é um retângulo castanho, com dois metros e por um 

metro contido num retângulo branco com dez metros por três metros, 

estamos a este nível básico de descrição.

Se acrescentarmos a declaração de que isto é uma porta castanha numa 

parede branca, elevamos o nível da descrição para o da descrição 

arquitetónica.

Pela mesma ordem de raciocínio podemos acrescentar que a porta é 

de madeira de carvalho e que a parede é de pedra calcária, para nos 

elevarmos ao nível da descrição dos materiais; ou podemos dizer que 

a porta é composta por duas almofadas de determinado tipo, com 

guarnições encastradas na parede de determinado modo e que a 

parede está construída de acordo com determinada estereotomia, para 

passarmos à descrição construtiva. Para chegarmos à descrição do estado 

de conservação poderíamos acrescentar que existe colonização biológica 

na pedra ou que esta apresenta determinada forma de desgaste. O 

passo seguinte, o da descrição do comportamento estrutural passaria por 

descrever, por exemplo, os empenos da parede.” (MATEUS 2012, p. 65) 
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Assim, também Feiffer se refere ao conceito de “projeto de levantamento” dividindo-o em: 

escolher a metodologia; escolher a instrumentação; escolher a escala de representação; definir 

o que medir, com que detalhe e com que objetivo. É notado que o objetivo do projeto de 

levantamento é o que permite “operar em campo com a máxima segurança e a mínima perda 

de tempo (…) com a certeza e a tranquilidade de registar sempre as medidas corretas e modo 

preciso e homogéneo, evitando ter de as verificar um segundo momento, e como acontece 

muitas vezes, ter de voltar a campo para integrar no levantamento outras medições posteriores”  

(Feiffer, Cit. por MATEUS, 2012, p. 81).

Das várias técnicas disponíveis para a realização do processo de levantamento, e aquela que de 

alguma forma contrariava praticamente todas as barreiras impostas, a técnica de levantamento 

por fotogrametria revelou-se aquela que permitia tudo isto no terreno: maior segurança, maior 

rigor e menor interferência com a escavação arqueológica. 

A fotogrametria corresponde à ciência, e também à arte, que estuda os processos pelos quais se 

pode extrair informação métrica, sobre um objeto através de medições efetuadas em fotografias 

do mesmo. A tarefa fundamental da fotogrametria é estabelecer de forma rigorosa a relação 

geométrica entre a fotografia e o objeto no momento em que esta foi obtida (MATEUS 2012, p. 28).  

Esta técnica na sua vertente operativa é ainda relativamente desconhecida na comunidade que 

intervém na salvaguarda do património construído, nomeadamente arquitetos, conservadores 

e arqueólogos, mas que se vai tornando cada vez mais utilizada pela acessibilidade não só dos 

softwares, mas também aos equipamentos necessários para o registo.

Enquanto ferramenta ao alcance de qualquer arquiteto, a fotogrametria representa uma 

técnica para a documentação gráfica e produção de peças desenhadas, uma vez que ao 

recorrer a equipamento de fácil acesso (máquina fotográfica, drone, estação total, fio de 

prumo, fita métrica, e computador pessoal) é possível produzir material de suporte que lhe 

permite desenvolver um projeto tendo por base um levantamento rigoroso. Através dela não 

se recolhe apenas geometria, mas também a caracterização dos materiais, das anomalias, e 

das deformações, como será ilustrado mais à frente nesta dissertação. No final, e depois de um 

processo exaustivo de tratamento de informação, obtemos representações gráficas constituídas 

por peças desenhadas, como plantas, cortes e alçados, com grande rigor e detalhe.

Ao processo de levantamento por fotogrametria, é possível associar dois momentos ou fases 

distintas: o trabalho de campo, e o trabalho de gabinete. A cada um deles podemos associar 

conceitos distintos, em que ao trabalho de campo podemos associar o processo de medição, e 

ao trabalho de gabinete, o de representação. 
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TRABALHO DE CAMPO

O trabalho de campo caracteriza-se por um momento-chave, correspondente 

ao primeiro conjunto de visitas ao local, no qual se encontra o objeto de estudo. É 

nesse primeiro contacto que é feito o reconhecimento específico das condições de 

segurança, formas de degradação e anomalias presentes. 

Tal como justificado anteriormente, a presente dissertação incide sobre o forno do 

Cabedelo, tendo em conta o pior estado de conservação e a proximidade cronológica 

associada a uma possível intervenção a ser levada a cabo pelo programa POLIS, 

estando a decorrer à data do início desta dissertação o processo de expropriação da 

estrutura. 

Nas primeiras abordagens ao local e ao objeto de estudo, começou-se por avaliar as 

condições de segurança que permitissem a presença humana na estrutura. Facilmente 

se percebeu a sua instabilidade quando num intervalo de uma semana, se verificou 

uma acentuada degradação da estrutura provocada por um forte temporal. 

Por outro lado, para a obtenção de melhores resultados nas fotografias obtidas, pode 

estar intrínseco um outro trabalho de campo. No caso do forno de cal do Cabedelo 

foi necessária uma limpeza profunda da ruína (remoção de vegetação, entulho, e lixo 

acumulado), evitando que esses elementos naturais ficassem sobrepostos à estrutura 

nos registos fotográficos. De realçar que esta ruína facilmente se pode dividir em duas 

áreas: a área limpa (vermelho) que está a ser alvo da escavação arqueológica, e a 

área devoluta (amarelo), que durante muitos anos serviu de armazém e acabou por ser 

invadida por colonização biológica vegetal (ver img. 44).

3.2  O PROCESSO FOTOGRAMÉTRICO
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Na tentativa de agilizar meios para esse processo, a junta de freguesia não poderia 

ajudar nesse processo uma vez que a estrutura ainda se encontrava em processo de 

expropriação. Desta forma foi necessário contactar os proprietários para solicitar essa 

autorização, que desde logo se mostraram sensíveis ao problema e autorizaram essa 

limpeza. Depois disso, foi necessário agilizar equipamento adequado para efetuar a 

remoção da vegetação indesejada e entulho pelas próprias mãos, recorrendo a moto 

roçadora, serra, e tesoura de poda.

Este processo revelou-se demorado e um enorme desafio, tendo em conta a 

instabilidade estrutural, bem como pela densa vegetação existente dentro e fora da 

estrutura. 

Depois de “libertados” todos os panos de parede da estrutura, foram colados alvos 

em vários planos da estrutura, e a cotas distintas, por forma a que os mesmos ficassem 

registados no levantamento fotográfico posterior. Para tal foram criados e reproduzidos 

em papel autocolante pequenos alvos (4x4cm) com um padrão contrastante de fácil 

leitura, que permitisse identificar e assinalar nas fotografias durante o processamento 

dos dados. A esses alvos numerados foi necessário fazer corresponder uma 

coordenada, sendo necessário recorrer a uma estação total. Este processo garantiu a 

georreferenciação do estudo, bem como o rigor da escala e orientação do modelo. 

Embora fosse possível obter a escala e orientação do modelo recorrendo a técnicas 

mais acessiveis, recorrendo a fitas métricas e fios de prumo, o rigor e o tempo de 

processamento seriam bastante distintos, não constituindo uma mais valia e eficiência 

do levantamento.

No capítulo de levantamento propriamente dito, começou-se por definir que resultados 

seriam expectáveis, e a que escala de representação seriam reproduzidos os desenhos 

técnicos. Desta forma, optou-se por estabelecer a escala 1/50 (e a que correspondem 

os desenhos do volume II), que permite a leitura da estereotomia da estrutura, bem 

como das características fundamentais para a sua interpretação. Assim, no que diz 

respeito à recolha fotográfica, a regra é que a sobreposição mínima entre fotos seja 

superior a 50% de forma a se poder obter pares esteroscópicos. No presente caso 

utilizou-se uma percentagem superior - 80% - de forma a introduzir redundância no 

processo de cálculo e assim se obter maior precisão nos cálculos. Ainda em relação à 

recolha fotográfica deverá procurar-se enquadrar o máximo do objeto na imagem de 

forma a se obter a máxima resolução que a câmara permita (ver img. 47).
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Sendo a escala de trabalho que determina a resolução espacial dos fotogramas, a 

distância ao objeto, a quantidade de imagens e a sequência de captura, são fatores 

que se ajustam de forma a se obter a resolução pretendida. Ou seja, a resolução das 

imagens é calculada através do valor estimado para a acuidade da visão humana à 

distância de leitura que é, arredondadamente, de 0.1 mm (usado por exemplo para a 

resolução das impressões fotográficas, os conhecidos 300 DPI = 300 pontos por polegada 

= 0.0847 mm). Assim, para a escala 1/50 tem-se uma resolução espacial das imagens 

de 5mm/pixel. Acrescido a estes fatores, o tipo e qualidade de equipamento utilizado 

na recolha de informação tem também influência nos resultados obtidos. Neste caso 

recorreu-se a uma máquina fotográfica DSLR Canon 1100D com um sensor que permite 

aproximadamente 12,2M de pixels efetivos e 12,6M de pixels totais, e a um drone DJI 

Mavic Pro, cujo sensor obtém 12,35M de pixels efetivos e 12,71M de pixels totais.

Para além das condicionantes referidas acima, e tratando-se de um procedimento 

que recorre a uma recolha fotográfica, haverá que ter em conta outras condicionantes 

que determinam a aplicação e os resultados do processo de fotogrametria. 

A natureza geométrica e dimensional dos objectos determina o grau de dificuldade 

na realização do levantamento de determinada ruína e aplicação da fotogrametria 

para a sua documentação. Objetos de geometrias mais regulares são sempre mais 

fáceis de representar do que objetos de geometrias irregulares. Tal como acontece no 

caso do forno de cal em estudo, a sua morfologia apresenta uma geometria irregular 

devida ao facto de apresentar um elevado grau de deformação estrutural. 

Em contexto de documentação gráfica do património arquitectónico, as condições 

atmosféricas têm importância em várias frentes, para além do que se prende com a 

integridade estrutural dos objetos. As imagens obtidas devem ter qualidade suficiente que 

permita diferenciar o maior número de elementos possível nas superfícies. Para isso deve 

ter-se particular atenção à iluminação na hora de fazer o registo fotográfico. Naturalmente 

a existência de nevoeiro ou chuva introduzirão pior qualidade nas imagens obtidas. 

Também o vento deve ser evitado aquando da captação de imagens aéreas, uma vez 

que influência diretamente o comportamento durante o voo e a estabilidade do drone. 

Situações de temperatura elevada podem também introduzir ruído no desempenho de 

eletrónica dos sistemas fotográficos. 
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Para se obter uma boa qualidade das imagens, capacitadas de uma boa distinção 

entre elementos, as condições de iluminação são altamente relevantes, evitando 

situações de incidência direta de luz sobre as superfícies uma vez que aumenta o 

contraste causado pelas sombras, tendo como condições ideais de iluminação para 

fotografar uma luz difusa e homogénea, que no caso de ambientes exteriores ocorre 

em dias encobertos.

Quanto ao percurso fotográfico, esse deve ser previamente estabelecido, evitando 

“pausas” na sequência de fotografias, que acabem por comprometer os resultados em 

fase de processamento. Cada tramo/sequência, deve ser percorrido paralelamente 

à parede que está a ser fotografada. Nos momentos em que é feita rotação, devem 

ser feitas fotografias complementares de transição, que permitam ao software ler essa 

mudança de direção reconhecendo sempre pontos comuns nas imagens. Em momentos 

de atravessamento de vãos devem ser feitas também fotografias complementares a 45º, 

de cima para baixo e de baixo para cima, garantindo o registo completo dos vários 

planos interiores que compõem o vão. 

Adicionalmente, para colmatar a falta de informação correspondente aos topos 

das paredes cujas fotografias obtidas ao nível do solo não conseguem “chegar”, foi 

elaborado um processo complementar aéreo, recorrendo ao drone. Para esse processo 

foi estabelecido previamente um plano de voo que garantisse um afastamento 

constante, mas com deslocamentos a alturas diferentes. Assim, esses registos foram 

feitos em voo horizontal (paralelamente ao solo), e com uma inclinação de cerca de 

45º. Para o registo destas imagens foi utilizado um drone de fácil acesso comercial e 

transporte, equipamento que tem vindo a ser cada vez mais utilizado no âmbito da 

arquitetura no reconhecimento de obras e do património.

Depois de terminados os varrimentos fotográficos da estrutura do forno em estudo, foi 

feita a recolha de coordenadas associadas a cada alvo previamente colado ao longo 

da estrutura. Para isso foi necessário recorrer a uma estação total e a um profissional 

especializado na área, que garantisse a correta extração das coordenadas. 



74

INTERVIR NA RUÍNA: MUSEALIZAÇÃO DO CICLO DA CAL

Ferramentas para o reconhecimento da preexistência

51 | Estação total

52 | Exemplo de coordenada

53 | Marcação de alvos em software



LEVANTAMENTO

75

TRABALHO DE GABINETE

Depois do concluído o trabalho de campo, seguiu-se a fase de tratamento e 

processamento de dados em gabinete. 

Para tal foi necessário recorrer à versão experimental do software Agisoft Photoscan. 

Trata-se de um software independente que executa o processamento fotogramétrico 

de imagens digitais e gera dados espaciais 3D para serem usados em aplicações GIS, 

documentação de património cultural e produção de efeitos visuais, bem como a sua 

aplicação de desenho assistido por computador (CAD) (in https://www.agisoft.com).

Para a obtenção dos desenhos finais com a qualidade estabelecida, num primeiro 

momento, há todo um processo com diferentes projetos e etapas que é preciso seguir. 

No presente estudo, o projeto foi separado logo à partida em dois ficheiros distintos. 

Tal separação deu-se por razões práticas, não constituindo uma regra, que neste caso 

ocorreu pela utilização de diferentes câmaras no mesmo modelo fotogramétrico. 

No entanto esta prática aplica-se, por exemplo, no Agisoft Photoscan, havendo 

possibilidade de usar câmaras diferentes no mesmo ficheiro em outros softwares. Outra 

razão deve-se à quantidade de imagens recolhidas que requerem capacidades 

computacionais exigentes e de mais difícil acesso. Assim essa separação resultou em 

dois ficheiros distintos: o “Terrestre” correspondente ao varrimento fotográfico terrestre, 

e o “Aéreo” correspondente ao varrimento fotográfico aéreo. Assim, as fotografias 

foram processadas separadamente, obtendo modelos tridimensionais distintos, mas 

que se fundiram numa fase mais avançada, como veremos ao longo deste trabalho.

A primeira fase do processamento do projeto terrestre corresponde à inserção das 

fotografias no projeto e um primeiro processamento de alinhamento de fotografias 

(Align Photos). Este primeiro processamento corresponde ao estabelecimento de 

pontos de ligação comuns (Tie Points) entre duas ou mais fotografias, calculando a 

posição das câmaras, e resulta numa nuvem de pontos-chave pouco densa, mas que 

será a base para a fase seguinte. 

No caso do projeto aéreo, o primeiro passo será também a obtenção dos “Tie Points”, 

mas neste caso o processamento será mais breve e mais exato uma vez que sendo 

obtidas através de drone, cada fotografia tem uma coordenada GPS associada, o 

que facilita ao programa o cálculo da posição dessa mesma câmara.
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O processo descrito resulta em dois projetos distintos, em que a principal diferença 

entre os modelos tridimensionais corresponde à falta de alguma informação dos 

topos das paredes no caso do projeto terrestre, sendo que o mesmo acontece no 

projeto aéreo mas relativamente a partes da estrutura que apenas são registáveis a 

partir do solo.

Depois de preparado o modelo tridimensional enquanto ponto de partida para 

um processamento mais denso e aprofundado, o passo seguinte corresponde 

a um conjunto de marcações no modelo que “ajudam” o software nesse próximo 

processamento. Seguindo a lógica dos pontos comuns entre fotografias referidos 

anteriormente, utilizar-se-ão agora os alvos previamente colados na estrutura e dos 

quais foi extraída uma coordenada, recorrendo à estação total. 

Todos esses alvos (25 no caso do Forno do Cabedelo) devem ser localizados nas 

fotografias e assinalados manualmente no software, aplicando-lhes nomenclatura tal 

como foi registado nos alvos.

Depois de identificados e assinalados todos os alvos (“Markers”) nos projetos terrestre e 

aéreo, deverá ser feita uma otimização do alinhamento fotográfico inicial, em que desta 

vez o software conta com a “ajuda” da marcação que foi dada através dos “markers”. 

Isto deverá resultar numa ligeira correção, mas que dará ao modelo a correta escala 

e orientação no processamento seguinte. Depois da otimização (“optimize cameras”) 

serão introduzidas as coordenadas XYZ extraídas da estação total e convertidas para 

um sistema ortogonal. Para tal será importado o ficheiro de texto (.txt) corretamente 

preenchido, que automaticamente substituirá as coordenadas aplicadas por defeito. 

Nesta fase já deveremos ter um modelo tridimensional de pontos-chave, corretamente 

dimensionado e orientado no espaço. 

O próximo passo corresponde à criação de uma nuvem de pontos muito mais densa 

construída tendo por base os “Tie Points” calculados nas fotografias, e que deste 

processamento resultará uma nuvem de pontos de tal forma densa que parece já uma 

superfície sólida. Contudo, regra geral, essa “Dense Cloud” acaba por criar pequenos 

conjuntos de pontos que não é suposto existirem, mas que o software assume como se 

tratando de um objeto representado nas fotografias. Este fenómeno acontece muitas 

vezes associado ao céu por exemplo, em que o software assume como se tratando 

de um plano sendo representado por um aglomerado de pontos brancos ou azuis, 

que deverão ser apagados por forma a não entrarem no processamento seguinte, 

durante a construção da malha poligonal. Assim, a “Dense Cloud” resultante precisa 

sempre de uma limpeza manual através do processo seletivo de pontos através de 
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ferramentas de edição do modelo 3D, ou então através de criação de máscaras nas 

fotografias que facilitam a seleção dos pontos a eliminar. O mesmo poderá acontecer 

para objetos/elementos que não se desejam representar (iluminárias, cabos, carros, 

árvores, etc).

Este procedimento deverá ser aplicado em ambos os projetos uma vez que é depois 

dessa limpeza que se fará a união dos projetos - o aéreo e o terrestre. Isto é, depois 

de subtraídos os pontos que representam ruído no modelo tridimensional de nuvem 

de pontos, deverão unir-se os projetos, tendo por base os “Markers” assinalados em 

ambos os projetos. Assim, aos “Markers” do projeto terrestre far-se-á corresponder os 

“Markers” do projeto aéreo, pelos quais será “agarrado” o projeto aéreo. Isto resultará 

numa sobreposição dos dois projetos, originando uma nuvem de pontos ainda mais 

densa e consolidada e que cobre a totalidade do objeto.

A fase seguinte corresponde à construção de um modelo uniforme tridimensional, 

em que os pontos estabelecidos previamente, serão a definição dos planos que 

compõem o objeto tridimensional com textura aplicada. Nesta fase é procurado 

criar uma superfície 3D contínua unindo os pontos obtidos previamente. Para tal, 

o software recorre à triangularização desses pontos próximos entre si, uma vez que 

só assim consegue uma malha unindo todos os pontos posicionados no espaço. Ao 

mesmo tempo aplica um código RGB ao plano de cada triângulo, baseado nas 

fotografias ao qual dizem respeito. Contudo, antes de partir para esse processo de 

construção de malha (“Build Mesh”), é necessária uma decimação do modelo de 

nuvem de pontos, ou, por outras palavras, uma redução da quantidade de pontos 

por forma a melhorar a performance e rentabilizar o tempo de processamento 

necessário para a construção da malha (“mesh”). Para tal é feita uma seleção 

gradual de pontos (“Gradual Selection”), e neste caso optou-se por eliminar pontos 

com um “Level” = 0.5, isto é, pontos com meio pixel de erro. Esse erro advém da 

marcação manual dos “markers” feita previamente, uma vez que é algo que não é 

completamente exato, e que resulta num ligeiro desalinhamento dos modelos. Feita 

essa decimação, é obtido um modelo menos carregado de informação, mas muito 

mais definido e claro na sua textura.

A partir daqui estão reunidas as condições para um novo processamento, com objetivo de 

triangular os pontos originando uma malha poligonal texturizada. Por forma a melhorar a 

performance do software e do computador a utilizar, é aconselhável formatar previamente 

o resultado pretendido, reduzindo/decimando o modelo novamente, mas desta vez 

associado à quantidade de triângulos que se queira obter. Neste caso, e para este tipo de 

estruturas de “reduzidas” dimensões, definiu-se um limite de 5 milhões de triângulos.
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Tendo o modelo construído, poderá ser necessária uma nova limpeza de triângulos 

que de alguma forma possam representar vegetação rasteira ou elementos no solo, 

e que se sobreponham ao objeto de estudo nas diferentes vistas que se pretendem 

representar. Quanto a essas vistas, previamente se definiu que o levantamento deveria 

incidir sobretudo sobre as paredes e vãos que compõem a estrutura, uma vez que 

a representação do pavimento não acrescenta detalhe ao levantamento, podendo 

às vezes dificultar a leitura da estrutura. Para isso optou-se por tratar o pavimento 

enquanto um plano sem textura aplicada, atribuindo-lhe uma trama sólida. Desta forma 

as paredes e a área arqueológica assumem o “protagonismo” deste levantamento, 

uma vez que são os elementos mais reveladores do passado histórico da estrutura, e 

consequentemente adquirem maior importância num futuro projeto de arquitetura. 

Tendo o modelo tridimensional finalizado e posicionado ortogonalmente, é agora 

possível produzir imagens ortogonais tendo por base o modelo tridimensional, ao qual 

são aplicados mosaicos das fotografias executadas durante a recolha fotográfica. 

A estas imagens chamamos de Ortoimagens (“Orthomosaic”), que correspondem a 

um conjunto de fragmentos de fotografias distintas projetadas na superfície obtida 

na “mesh”. Posicionando a vista do modelo no software de acordo com o desenho 

pretendido, recorremos à ferramenta “Build Orthomosaic…” e, assumindo a escala do 

desenho pretendido a 1:50, deverá ser atribuída a dimensão de x e y = 0.005 m para 

cada pixel que compõe a imagem. Neste momento o software encarregar-se-á de 

produzir automaticamente uma imagem com a escala pretendida, tendo por base 

a vista do modelo tridimensional, bem como a recolha fotográfica efetuada num 

primeiro momento. Posto isto, e depois de processada a imagem, é necessária uma 

revisão manual, uma vez que em certos momentos o software assume a atribuição 

de uma fotografia que nem sempre é a mais acertada, ou por vezes desfocada, para 

determinado tramo da imagem. Para isso, essa correção deverá ser feita manualmente 

pelo utilizador, utilizando a ferramenta de edição e delimitando a área a tratar, 

substituindo a fotografia atribuída automaticamente pelo software, por outra que 

o utilizador considere mais adequada. Estas situações ocorrem com frequência em 

momentos do levantamento, em que na hora da recolha fotográfica existia, por exemplo, 

uma pessoa/animal a passar, ou simplesmente uma árvore ou arbusto que surge na 

fotografia tirada frontalmente para determinada parede que, substituindo por uma 

fotografia obtida num ângulo mais ao lado, fará com que esta não seja representada.
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No caso das secções é necessária executar cortes no modelo tridimensional deixando 

apenas visível o que se quer representar. Para tal será sempre necessária uma 

duplicação do modelo “mesh” que será destinada apenas à execução dessa secção. 

Isto garante uma maior rapidez do processamento da ortoimagem bem como a 

contante salvaguarda do modelo completo. Depois dessa duplicação segue-se o 

mesmo princípio aplicado na produção de ortoimagens de alçados e plantas. 

Depois da exportação de todas as ortoimagens, estas deverão ser tratadas em software 

de edição de imagem (Adobe Photoshop por exemplo), de forma a uniformizar os 

níveis de cor e claro/escuro, mantendo uma leitura homogénea dos desenhos. 

Quanto à representação gráfica planimétrica dos desenhos obtidos, estes deverão 

ser introduzidos num software CAD (neste trabalho recorremos ao software Autodesk 

AutoCad), segundo um sistema de coordenadas, em que a cada desenho deverá 

corresponder uma coordenada real garantindo o rigor do alinhamento das 

ortoimagens. 

Contudo, no que diz respeito às questões de representação na documentação 

gráfica, haverá que ter em conta a expressividade da representação. Em contexto 

de arquitetura estamos a falar de uma das questões mais importantes, que ganha 

ainda mais importância na documentação do património arquitetónico. Desta forma, 

a documentação gráfica em arquitetura procura representar as várias superfícies de 

determinado objeto, estando estas em vista ou seccionadas. 

À exceção da planta de implantação, todos os desenhos que representam secções no 

objeto ou no terreno próximo do mesmo, assinalam uma linha de corte representando 

os elementos seccionados. Muitas vezes essa linha surge simplificada, contudo, a 

fotogrametria permite através da “mesh” criada, exportar linhas de corte exatas e 

rigorosas, garantindo uma secção muito próxima da realidade. 

Para a obtenção dessas linhas de corte recorreu-se a um outro software uma vez que 

o Agisoft Photoscan não permite ainda a exportação de uma linha de corte. Para tal 

utilizou-se o software Polyworks, no qual se importou o ficheiro tridimensional. Utilizando 

as coordenadas do plano de secção desejado, foram exportadas as linhas obtidas e 

inseridas no CAD segundo as mesmas coordenadas nas quais foram introduzidas as 

ortoimagens. Isto garantiu a perfeita sobreposição com as imagens, conferindo agora 

um aspeto mais técnico e arquitetónico aos desenhos. 
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A ferramenta de levantamento por fotogrametria permite já um elevado nível de 

representação das superfícies em vista, tendo em conta que todos os detalhes estão 

registados nas fotografias obtidas numa fase inicial. No entanto, testou-se em AutoCad um 

nível de representação mais comum no âmbito da arquitetura, representando todos os 

elementos visíveis através de linhas. Para tal, procedeu-se ao “decalque” no software CAD, 

sobrepondo essas mesmas linhas à imagem de um alçado. Depois de testada esse tipo 

de representação, facilmente se verificou que essa representação não constituí uma mais 

valia, uma vez que esse decalque se revela um processo pouco rigoroso, tratando-se de 

um “decalque”; ao mesmo tempo, acaba por ter uma leitura pesada se for representada 

pedra a pedra; e por último, o tempo dedicado a essa representação que deverá ser 

cuidada e corrigida persistentemente, revela-se um desperdício, uma vez que se trata de 

um processo moroso. Ao mesmo tempo, essa “leitura desenhada” não acrescenta maior 

clareza para a interpretação do edifício, como se irá verificar no próximo capítulo.

3.3 DOCUMENTAÇÃO GRÁFICA DO FORNO DE CAL DO CABEDELO

A documentação gráfica apresentada a seguir e no volume II é o resultado de 

todo o processamento explicado anteriormente. Os desenhos apresentam uma 

leitura simples, dando ênfase à representação da estrutura através das ortoimagens 

obtidas. Para tal optou-se por prescindir da representação de tramas sólidas nos 

elementos em corte. Tal como referido anteriormente, e uma vez que não foi 

possível uma limpeza profunda do terreno ou a escavação arqueológica em toda 

a área de implantação da estrutura, optou-se por dar maior importância aos 

elementos verticais ainda existentes. Desta forma, as superfícies que dizem respeito 

ao pavimento, e por se traduzirem num certo “ruído” na representação, surgem 

representadas com trama sólida delimitando e tornando perceptiveis os vários 

paramentos. Os elementos naturais predominantes ao lado da estrutura surgem 

também simplificados por forma a não dificultar a leitura da estrutura. Os desenhos 

apresentados neste volume I surgem na escala 1/100, mas são acompanhados 

pelo volume II desta dissertação, onde são apresentados na escala 1/50 onde se 

denota maior detalhe na representação. Ao mesmo tempo foi disponiblizado on-line 

o modelo tridimensional que permite uma navegação quase na primeira pessoa, 

dentro e fora do modelo, clarificando e tendo outra perspetiva do levantamento 

fotogramétrico realizado. Para tal deverá aceder-se ao endereço citado abaixo que 

funciona como se de um terceito volume da dissertação apresentada se tratasse.

https://sketchfab.com/Paulo.Lage.Silva
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Depois de feita a leitura da documentação gráfica obtida por fotogrametria do forno de 

cal do Cabedelo, podemos verificar e reconhecer agora as vantagens desta técnica, 

tendo em conta o nível de detalhe e exatidão do reconhecimento da preexistência.  

Os resultados apresentados resultantes da técnica de fotogrametria, constituem agora 

um conjunto de documentos completos de informação dimensional e iconográfica, 

estabelecendo um ponto de partida e base de trabalho de abordagem à ruína.

É nesse sentido que será apresentado o próximo capítulo desta dissertação, 

correspondente a um momento de trabalho manual e especulativo sobre essa 

documentação gráfica na procura de características que permitam um melhor 

entendimento do passado da estrutura antes mesmo de apresentar o seu estado 

degradado. 





04INTERPRETAÇÃO 
DA RUÍNA
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O forno de cal do Cabedelo é, como vimos anteriormente, um edifício que retrata o 

ponto de partida histórico daquilo que terá sido o desenvolvimento da construção e da 

arquitetura na cidade de Viana do Castelo. Desta forma, corresponde a uma estrutura 

que merece uma atenção e uma análise mais detalhada, percebendo a sua evolução 

arquitetónica ao longo do tempo, bem como as dinâmicas existentes que permitiam o 

seu funcionamento. 

O presente capítulo associado a uma leitura interpretativa da ruína, corresponde ao 

resultado do cruzamento entre o levantamento e a pesquisa histórica que nos permite 

reconhecer e interpretar a estrutura no contexto do seu funcionamento e evolução ao 

longo do tempo. Através de um reconhecimento aprofundado da preexistência (ou 

uma abordagem quase arqueológica), é procurado destacar e dissertar ao detalhe 

sobre as características arquitetónicas reveladas pela documentação gráfica resultante 

do processo de fotogrametria, percebendo qual seria a estrutura original do edifício, 

recorrendo à sua reconstituição. 

No âmbito dessa abordagem arqueológica na arquitetura, vale a pena referir que ela 

oferece uma visão ampla e complexa, tendo em conta que os os edifícios históricos 

passam a ser entendidos como resultado de experiências únicas, feitas de construções 

e reconstruções, do que como modelos construtivos aplicados em determinado 

período histórico. Desta forma, para que a intervenção em construções históricas seja 

uma verdadeira oportunidade para conhecer o edifício e preservar os seus valores, é 

imprescindível que os agentes que nela intervenham domiem uma metodologia segura 

que permita uma análise mais profunda e objetiva (MAGALHÃES, s,d., p.19).

Assim, a reconstituição do edifício é baseada nos elementos apresentados pelo 

levantamento , e surge representada apenas de forma esquemática em desenhos 

executados manualmente e sobrepostos à documentação gráfica interpretativa.  

No entanto, apesar de baseados em caraterísticas factuais existentes no edifício, os 

aspetos descritos são de caráter especulativo, não sendo possível, pelo menos nesta 

altura, comprovar as conclusões apresentadas com exatidão e completa veracidade.

INTERPRETAÇÃO DA RUÍNA
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Recorreu-se a uma comunicação muito objetiva através do destaque de elementos e 

caraterísticas presentes na documentação gráfica de base fotogramétrica, facilitando 

ao máximo a leitura e entendimento da estrutura. Para tal, algumas das caraterísticas 

enumeradas surgem apoiadas por registos fotográficos recolhidos e, em alguns casos, 

contrapostos com o forno de cal de Nossa Senhora das Areias tendo em conta o seu 

bom estado de conservação, e uma vez que este terá sido construído tendo por base 

o forno em estudo.

O material apresentado corresponde a uma interpretação desenvolvida manualmente 

através da sobreposição com a documentação gráfica do processo de levantamento. 

Os elementos sobrepostos retratam aquilo que poderá ter sido a estrutura original, e 

de que forma o levantamento nos dá “pistas” e indicações dos sistemas construtivos e 

fases evolutivas da estrutura.  Isto é, para além da descrição e análise morfológica da 

estrutura, é dissertado também sobre a sua cronologia evolutiva tendo por base essas 

mesmas caraterísticas morfológicas.

Os desenhos apresentados executados manualmente tendem para a reconstituição 

daquilo que seria o edifício original ou íntegro, antes do seu processo de degradação 

e consequente estado de ruína. No entanto, estes surgem apoiados e acompanhados 

pela documentação gráfica interpretativa na escala 1/50 com elementos destacados 

e analisados de uma forma mais clara, que constam no volume II desta dissertação. 

Todas as características apresentadas procuram surgir enquanto linhas orientadoras 

para aquilo que poderia ter sido uma intervenção arquitetónica de recuperação da 

estrutura original. Contudo, essa intervenção de reconstituição é agora inviável tendo 

em conta que a estrutura do forno de cal do Cabedelo, está já a ser alvo da intervenção 

prevista no contexto do programa POLIS. 
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Tendo obtido a documentação gráfica referente ao processo de levantamento, 

é agora possível uma abordagem interpretativa que permita um melhor 

entendimento da estrutura. 

Recorrendo a esse material enquanto suporte bidimensional resultante de um 

modelo tridimensional, essa mesma tridimensionalidade deverá também constituir 

uma mais valia nesta fase de interpretação da ruína.

Sendo possíveis vários tipos de visualização do modelo através da separação das 

questões morfológicas das questões texturais, é possível obter leituras distintas, 

mais ou menos objetivas, mas que recuperam uma objetividade percebendo 

a abstração existente pelo que representa a ruína. Também se por um lado 

separamos até aqui os diversos paramentos analisados individualmente enquanto 

vistas, no modelo tridimensional é possível uma leitura dos vários paramentos 

enquanto conjunto e das relações estabelecidas entre si, percebendo as formas 

de definição de dinâmicas e espaços que compõem a estrutura. 

Para o entendimento da estrutura na sua essência, o modelo interpretado, 

cruzado com a documentação gráfica obtida, permite um melhor entendimento 

através da perceção de determinadas características do edifício, dadas por 

elementos como “cicatrizes” do edifício, juntas de expansão, volumes e massas 

resultantes do jogo de sombras do modelo, que numa observação no local não 

permite tal leitura.

A visualização do modelo tridimensional em software permite um constante 

afastamento e proximidade, sendo possível obter uma leitura e consolidar um 

pensamento mais coerente daquilo que poderia ser a forma original da ruína.

4.1 PROCESSO INTERPRETATIVO
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Volume II - Desenho 15

A planta de topos apresentada (correspondente à vista aérea) é o elemento gráfico 

que permite entender a dimensão da estrutura e o seu desenvolvimento sobre um eixo 

longitudinal. É possível verificar os seus limites, e, nos casos em que esses não são tão 

evidentes, podemos facilmente entender quais as diretrizes desses panos de alvenaria 

que se perderam ao longo do tempo. Elementos como a rampa de acesso à boca do 

forno e o limite norte da estrutura, são revelados pela presença de pedras de maiores 

dimensões que mantiveram a sua posição original.

A compartimentação associada ao forno de cal, e resultante dos momentos de 

evolução da restante estrutura, é também facilmente identificável através desta planta.

No que diz respeito aos topos das paredes ainda existentes, vários são os vestígios 

reveladores do sistema de cobertura, destacando-se aqui a telha canudo e chapas 

metálicas.

63 | Vista aérea do forno
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Volume II - Desenho 16

Através de uma secção horizontal do modelo estabelecida na cota dos 4 metros, 

obtém-se uma clarificação dos compartimentos da estrutura, e dos vãos que a eles 

dariam acesso pelo exterior ou ligações entre si. Também através da morfologia de 

determinados pontos da estrutura, é possível perceber de forma mais clara momentos 

de encerramento de vãos num período posterior. No que diz respeito aos vãos, haverá 

também que realçar que na parte mais degradada da estrutura, correspondente ao 

forno de cal, os vãos que fariam parte das paredes, são identificáveis através das pedras 

de soleira reveladas durante a escavação arqueológica.

A morfologia do pavimento do espaço de acesso ao forno a partir do qual se iniciava o 

processo de enfornamento, é também clarificado através da vista vertical obtida neste 

plano. 

64 | Lajedo
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Volume II - Desenho 17

O alçado norte surge como reconstituição do registo fotográfico existente, que 

representa o limite da estrutura no seu extremo norte. Trata-se do local de maior 

azáfama onde ocorreriam os momentos de carga e descarga da pedra calcária, bem 

como o ponto de passagem entre o interior e a boca do forno. É possível verificar o 

estado de ruína no interior do forno sendo também percetível pelo seu exterior a rampa 

de acesso à boca.

A galeria de distribuição surge de forma clara na imagem, percebendo tratar-se de 

uma construção “anexa” executada em madeira. 

65 | Fotografia de Severino Costa
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ALÇADO SUL

Volume II - Desenho 18

A vista apresentada, e dado o bom estado de conservação do limite sul da estrutura, 

permite perceber claramente o “perfil” da estrutura, apresentando cobertura de uma 

água com pendente voltada para nascente. 

Também nesta vista podemos verificar o encerramento de um vão de grandes dimensões 

(um pouco à semelhança do que acontece no Corte Transversal A) que daria acesso 

à terceira fase do edifício. Esse vão é revelado por pedras que se destacam tendo em 

conta as suas dimensões. Nota-se ainda que esse vão sofreu uma adaptação antes 

do seu total encerramento, tendo em conta o deslocamento de uma das ombreiras, 

criando assim um vão de pequenas dimensões.

130
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ALÇADO NASCENTE

Volume II - Desenho 19

Esta vista representa o plano de parede mais afetado pelo tempo, apresentando um 

maior nível de ruína, comparando com a restante estrutura. Porém, a integridade 

existente em determinados momentos, ajudam no que diz respeito à interpretação da 

ruína. Tal como destacado na documentação gráfica interpretativa, podemos verificar 

a inexistência de um plano de parede numa posição nascente, relativa à primeira 

fase do edifício. Ou seja, apenas a partir do arranque da segunda fase de evolução 

da estrutura, é possível verificar um pequeno tramo de parede ainda existente. Desta 

forma, será possível afirmar que o facto desse tramo estar ainda de pé, comparando 

com o amontoado de pedras no pavimento que poderá ter correspondido a esse 

plano de parede da primeira fase, terá a ver precisamente quanto à sua posterioridade 

cronológica em comparação com a primeira fase.

Ainda neste tópico relativo às fases evolutivas da estrutura, é importante realçar a 

adaptabilidade estabelecida nesses momentos de “acrescento” de estrutura. Isto é, 

entre a segunda e terceira fases do edifico, podemos verificar neste plano o ponto de 

partida da última fase através da criação de um vão. Analisando com mais detalhe, 

é possível verificar a subtração feita num dos cunhais da segunda fase, de forma a 

garantir o encaixe e apoio da padieira na estrutura preexistente. 

Também nesta vista podemos destacar um vão que foi encerrado num período mais 

recente, já depois de consolidada a totalidade da estrutura.

67 | Evolução da estrutura
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ALÇADO POENTE

Volume II - Desenho 20

O alçado poente representa um dos elementos gráficos com maior importância na 

interpretação da estrutura enquanto forno de cal, e a sua ampliação enquanto uma 

única estrutura. 

No que diz respeito ao forno de cal (ou se preferirmos, a primeira fase da estrutura), nesta 

vista podemos verificar o elevado estado de degradação da câmara de combustão, 

bem como a continuidade do plano da parede que encerrava o conjunto no sua 

extremidade norte. 

Quanto à rampa de acesso à boca do forno é possível perceber o seu presumível 

desenvolvimento vertical em torno da câmara de combustão. Tal direção é dada pelo 

plano de alvenaria ainda existente, e pelos vestígios de reboco na parede que, ao não 

se verificarem de forma clara a partir de um certo momento, levam a acreditar que na 

sua origem se tratava de um plano “coberto” por elementos construtivos que terão feito 

parte dessa mesma rampa.

As fases construtivas ou de evolução da estrutura são, no alçado poente, claramente 

identificáveis, inclusive in-situ através de um olhar mais atento, sem necessidade de 

recorrer ao levantamento fotogramétrico. Os momentos de fendilhação sobre um eixo 

vertical, reforçados/ladeados por pedras cunhais, são definidores dessas mesmas fases 

anexadas de forma sequencial ao longo do tempo.

68 | Rampa de acesso à boca do forno



INTERPRETAÇÃO DA RUÍNA

135



136

INTERVIR NA RUÍNA: MUSEALIZAÇÃO DO CICLO DA CAL

Ferramentas para o reconhecimento da preexistência

CORTE LONGITUDINAL B

Volume II - Desenho 21

Nesta secção longitudinal é apresentado o pano de parede mais “rico” em 

características que possam ajudar na interpretação da estrutura. No que diz respeito 

à compartimentação, e seccionando praticamente todos os planos que compunham 

a estrutura no seu estado mais íntegro, podemos perceber a sequência dos vários 

espaços bem como as relações entre si. 

Cronologicamente, é percetível o momento transitório entre a primeira e segunda fases 

construtivas do objeto em estudo. Esse momento é acentuado por um eixo vertical 

que estabelece uma diferenciação e separação do aparelho construtivo, em que são 

visíveis pedras cunhais que delimitariam a primeira fase correspondente ao forno de cal. 

Quanto ao sistema de cobertura esse é nos elucidado através dos negativos nos topos 

da parede marcando um ritmo de localização das madres de madeira que sustinham 

o telhado. Estes vestígios são apoiados por um registo fotográfico obtido numa fase 

inicial deste trabalho de investigação, que à data ainda apresenta alguns elementos 

da estrutura ainda intactos.

69 | Sistema de cobertura
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CORTE TRANSVERSAL A

Volume II - Desenho 22

A “marcação” do término da segunda fase do edifício torna-se bastante clara na 

secção apresentada. Nela são evidenciadas as pedras cunhais que encerravam a 

estrutura, cujo plano de parede sendo exterior (antes da terceira fase) apresentaria 

um vão de maiores dimensões e cujo talhamento da pedra de padieira retrata um 

cuidado especial que denota a intenção de um elemento trabalhado para ser visto 

e “apreciado” pelo exterior. Esse mesmo vão acabaria por ser encerrado por um 

aparelho construtivo mais ligeiro, provavelmente aquando da construção da terceira 

fase. Também o mesmo plano de parede revela momentos de atravessamento de 

madres de madeira, que compunham o sistema de cobertura.

Num segundo plano surge destacado o arranque da rampa de acesso ao forno no seu 

momento de contacto com a parede original do forno de cal. 

70  | Vão encerrado
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CORTE TRANSVERSAL C

Volume II - Desenho 23

A secção apresentada é aquela que permite o entendimento mais completo do 

processo de cozedura da pedra calcária. Notando a forma côncava no interior da 

câmara de combustão; a presença do cintel que servia de apoio e ponto de partida 

para a cúpula executada com pedra calcária; e através da presença da caldeira 

onde estaria a fogueira alimentada durante vários dias, podemos afirmar que estamos 

perante um forno intermitente. 

Vestígios desse processo de calcinação são ainda visíveis nas paredes do forno, 

conferindo-lhe tonalidades de azul e verde em certos momentos. 

71 | Vestígios de calcinação
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A abordagem interpretativa apresentada permite agora perceber a real força da 

documentação gráfica obtida no levantamento, e o que dela se pode extrair. No caso 

do forno de cal do Cabedelo, pela sua riqueza histórica e morfológica, a fotogrametria 

permite um trabalho mais cuidado por parte do arquiteto e muito mais conclusivo na 

fase zero de um projeto intervindo na ruína. 

Sendo o desenho a ferramenta principal do arquiteto e o meio para expressar 

determinada forma de pensamento, a fotogrametria surge enquanto base de suporte, 

traduzindo-se também numa excelente base para uma análise aprofundada em 

processo de projeto. 

Deste capítulo retém-se a multidisciplinaridade das técnicas envolvidas na fotogrametria e, 

consequentemente, no reconhecimento da ruína: a fotografia, a conceção tridimensional, 

a documentação gráfica bidimensional, e o trabalho de desenho enquanto ferramenta de 

análise e projeto, revelam o grande campo envolvido na fotogrametria enquanto grande 

contributo para a arquitetura. 
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74 | Contraste morfológico

73 | Vista aérea da intervenção

72 | Intervenção programa Polis
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Durante o período em que se desenvolveu a presente dissertação, a estrutura da ruína 

do forno de cal do Cabedelo acabou por ser alvo de uma intervenção no âmbito do 

programa POLIS, com o objetivo de requalificar a ruína com uma rampa de varadouro. 

Na tentativa de dar nova “vida” à estrutura através da introdução de um programa que 

pudesse dar resposta a algumas necessidades de que o local carece, foi concebido 

um edifício que inclui armazém, zona de secagem de madeiras, instalações sanitárias, 

e uma componente educativa destinado à arte de construção naval, que será aberta 

a visitas escolares e turísticas.

A intervenção realizada resultou num pequeno equipamento de dimensões 

semelhantes à estrutura em estudo, mas que adquiriu um efeito contrastante pela sua 

rigidez morfológica e pela sua materialidade. O novo equipamento corresponde a um 

maciço de ripado de madeira, que envolve parcialmente a ruína criando momentos de 

relação e comunicação entre eles. Quanto à estrutura primitiva, esta foi alvo de uma 

intervenção de conservação através do preenchimento do aparelho de pedra visível 

com argamassa de tons claros. Apenas a estrutura do forno de cal, propriamente dita, 

se manteve intacta, consequência do processo de identificação enquanto Património 

Arqueológico Industrial, para o PDM a ser publicado brevemente. 

Desta forma, por um lado a intervenção realizada acabou por se tornar algo “sensível” 

em relação à estrutura preexistente, na tentativa de não interferir ou contactar 

diretamente com a mesma. Este esforço denota-se de forma mais evidente na área 

que foi alvo da escavação arqueológica.  Por outro, a intervenção de conservação da 

estrutura primitiva acabou por resultar numa certa descaracterização daquilo que seria 

o seu aspeto original enquanto ruína, acabando por cobrir com argamassa grande parte 

das características interpretadas anteriormente. Em certos momentos (e comparando 

com aquilo que seria a ruína antes da intervenção) assistiu-se mesmo à eliminação 

de alguns elementos que enriqueciam a estrutura oferecendo mais “pistas” de como 

esta seria originalmente. Podemos até afirmar que algumas das suas características 

e elementos originais terão desaparecido do local para sempre, como por exemplo 

pedras de soleira.
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Assim, o registo nas várias vertentes (fotográfico, vídeo, dimensional)  neste tipo de 

intervenção deverá ser tida como opção para uma primeira abordagem. No entanto, 

a fotogramteria revela-se uma ferramenta que, para além de estruturar e “compilar” 

todo esse registo que acabaria por ficar disperso, através de um modelo tridimensional 

repleto de informação e rigor, assegura também a salvaguarda da sua memória através 

da documentação obtida do seu estado, ainda que em ruína. Ao mesmo tempo, esta 

técnica de levantamento permite adquirir no local uma quantidade imensa de dados, 

que em pouco tempo poderão ser tratados e analisados “à distância” em ambiente 

de escritório de arquitetura. Depois de todo o tratamento de dados e aquando da 

elaboração/discussão do projeto de arquitetura, esta técnica dá a capacidade para 

tomar melhores opções de projeto em contexto de património, trabalhando “em 

cima” da documentação gráfica obtido, tendo em conta o nível interpretativo que é 

conseguido através da mesma. 

Tal como se verificou no caso de estudo e através da dissertação apresentada, a 

fotogrametria e a documentação gráfica resultante (pelo rigor dos seus resultados e 

pela interpretação que permitiu), surge agora no âmbito da arquitetura e do ciclo da 

cal enquanto maior elemento musealizador ao perpetuar o registo da sua estrutura em 

ruína antes de ser intervencionada. Isto é, do ponto de vista da preservação da memória 

do património associado à produção artesanal de cal, a fase zero correspondente 

ao registo/documentação apresentada nesta dissertação, surge agora enquanto 

elemento que assegura essa mesma memória.

Espera-se com este trabalho uma reflexão enquanto sujeito que atua sobre o património 

dando a conhecer uma “nova” ferramenta de levantamento/reconhecimento. 

Pretende-se sensibilizar os agentes interventivos para que as ações realizadas nesse 

contexto se iniciem pelo registo que perpetua as suas características originais através 

da documentação gráfica obtida por meio de um processo de levantamento rigoroso 

que permita obter o máximo de informação possível para melhores opções de projeto 

e investigações futuras que procurem debruçar-se sobre o património em ruína antes 

de ser intervencionado. 
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A dissertação apresentada correspondeu à tentativa de dar a conhecer a importância 

da fase zero  da intervenção em ruína, enquanto primeira abordagem e registo que 

resulte em documentação gráfica. Como caso de estudo a documentar, procurou-

se também dar a conhecer o verdadeiro valor patrimonial arquitetónico e cultural 

associado à produção de cal na região de Viana do Castelo. A análise histórica e 

arquitetónica aprofundada em torno da ruína do forno de cal do Cabedelo, revelou 

a importância de musealizar a cultura da cal em Viana, estudando e documentando 

as estruturas em ruína ainda existentes. A abordagem aos temas debruçou-se sobre os 

seguintes pontos:

Numa primeira fase estudou-se a base teórica e histórica relativa à produção de cal, 

construída através das indicações bibliográficas que remetem para a origem da cal 

e a sua expansão no território enquanto material construtivo, estudando também os 

processos de produção artesanal. Da Mesopotâmia a Darque é descrito o percurso da 

cal até chegar a Viana do Castelo, e de que forma se estabeleceu e dissipou de forma 

estratégica ao longo do território do vale do Lima.

Num segundo momento estabeleceu-se uma metodologia de abordagem ao caso de 

estudo, correspondente a uma das estruturas de fornos de cal em ruína na freguesia de 

Darque, e de que forma através de um processo de levantamento, se poderia extrair 

o máximo de informação e de forma mais exata possível. Neste ponto a fotogrametria 

foi apresentada enquanto uma ferramenta importantíssima no reconhecimento e 

documentação do património. Sendo uma ferramenta ao alcance do arquiteto, pela 

facilidade de acesso aos meios necessários intrínsecos a essa técnica, esta revelou-

se determinante para melhores opções de projeto/intervenção, através de uma 

interpretação mais aprofundada feita “em cima” da documentação gráfica obtida, 

que muitas vezes não é possível fazer in-loco.

Em terceiro lugar, foram apresentados os resultados obtidos pelo processo de 

levantamento, que correspondem a uma documentação gráfica com um grande nível 

de detalhe e rigor, de carácter quase “arqueológico”. Essa documentação resultante 

de uma modelação tridimensional permitiu uma interpretação mais cuidada que 

apenas foi possível recorrendo ao processo de levantamento por fotogrametria. 
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Em último lugar, foi procurado mostrar a importância e valor da documentação gráfica 

fotogramétrica, e de que forma um processo de musealização do ciclo da cal poderá 

passar também pela salvaguarda do património a ele associado através dessa mesma 

documentação. 

Tal como se verificou no forno de cal do Cabedelo, este foi alvo de uma intervenção 

de conservação e adaptação funcional no âmbito do programa POLIS. Consequência 

dessa intervenção de conservação, resultou um contraste acentuado entre antigo-novo, 

interferindo na leitura daquilo que era uma estrutura de carácter patrimonial, acabando por 

descaracterizar e apagar grande parte das evidências que permitiam uma interpretação 

da estrutura original.

A documentação gráfica obtida com a presente dissertação surge enquanto última 

memória da estrutura do forno de cal do Cabedelo, antes da intervenção realizada. 

É este registo morfológico que, uma vez musealizado/eternizado, permitirá agora uma 

consulta e análise mais cuidada daquilo que foi o primeiro forno de cal, antes de ser 

intervencionado. Tal como referido neste trabalho, para além da documentação 

gráfica obtida e apresentada enquanto elemento bidimensional, é possível também 

consultar a representação tridimensional do caso de estudo enquanto base do trabalho 

fotogramétrico, disponível em “https://sketchfab.com/Paulo.Lage.Silva/models”.

Também em contexto de museu, é expectável com o resultado desta dissertação uma 

sensibilização das entidades responsáveis pelo património cultural de Viana do Castelo. 

Ou seja, apesar da vontade da autarquia em musealizar o ciclo da cal, recuperando 

e adaptando uma das estruturas existentes, será necessário sempre questionar o modo 

como o mesmo é feito, e esta dissertação visa mostrar a urgência e a importância dessas 

ações. A cal corresponde não só um valor arquitetónico incalculável representando um 

material de construção de excelência durante um longo período, bem como uma enorme 

riqueza cultural pela etnografia que, em Viana do Castelo, não foi ainda reconhecida.
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O objetivo da dissertação foi cumprido ao eternizar a memória da estrutura existente 

no seu estado original (ainda que em estado de ruína), tendo em vista e esperando 

que o mesmo possa ser feito em relação à estrutura do forno de cal de Nossa Senhora 

das Areias. Neste momento e pelas suas características, esse forno representa a “última 

esperança” enquanto objeto a recuperar e musealizar, enquanto equipamento 

dedicado ao ciclo da cal. Esta dissertação apresentou os passos que poderão ser dados 

para o seu registo e uma melhor intervenção, interpretando o seu passado histórico de 

forma mais aprofundada e cuidada, reconhecendo o seu interesse morfológico e valor 

patrimonial.

Assim, desta dissertação resulta o reconhecimento da importância do registo e produção 

de documentação gráfica por fotogrametria, aplicada na primeira abordagem a 

estruturas em ruína, quer sejam ou não reconhecidas pelo valor patrimonial no âmbito 

arquitetónico e cultural. São também apresentadas as vantagens desta técnica de 

levantamento, enquanto ferramenta ao alcance do arquiteto para a arquitetura, tendo 

em conta os avanços tecnológicos que vão disponibilizando cada vez mais recursos 

para a sua utilização. Ao mesmo tempo tratando-se de uma ferramenta utilizável pelo 

arquiteto, traduz-se também enquanto mais valia para o projeto, na medida em que 

que vai adequando o que produz debruçado sobre uma análise mais coerente de 

determinada ruína.

Por fim, pode também afirmar-se que o trabalho académico apresentado através da 

técnica de fotogramteria, constitui um contributo para estudos futuros que procurem 

saber mais sobre a cal em Viana do Castelo, tendo sido conseguido um “a tempo”, 

antes de um “tarde demais”.
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