
 
 
 

RESUMO DA  INTERVENÇÃO  DE  CAIAÇÃO EFECTUADA 
no claustro superior do Convento de Stº António 

 
 

PAREDES 
 
Parede A 
Esta era a parede onde a anterior caiação, com cal e areia, se encontrava 
consolidada. A base junto ao chão era normalmente a zona mais degradada, pelo que 
levou primeiro uma caiação, seguida de uma caição geral da parede. Foi utilizada 
apenas cal. 
 
Paredes B, C e D 
O facto  de a cal com areia aplicada anteriormente estar a descascar da parede, 
especialmente nas partes onde o reboco era novo, foi necessário efectuar uma 
lavagem com máquina e raspagem manual.  
Voltou a ter-se uma parede com zonas de caição consolidada, nas zonas onde o 
reboco estava intacto  e com zonas de caição não intacta, em zonas de reboco mais 
antigo. 
Foi depois aplicada uma 1ª demão de cal e uma 2ª demão de cal hidratada com óleo 
de linhaça. 
Em toda a zona baixa das paredes (rodapé de 15cm) foi feita mais uma demão de cal 
hidratada com óleo, tendo em vista proteger esta parte que sofre mais e tapar todas as 
frestas por onde a àgua possa entrar. O mesmo foi feito em volta das pedras das 
portas. (cantaria) 
 
 



Parede C 1 
Esta parte da parede que sobe ao longo das escadas estava em boas condições e não 
tinha levado cal com areia. Foi raspada e foi na generalidade aplicada apenas uma 
demão de cal hidratada com óleo. (nas poucas zonas que tinham falta de cal, foi 
primeiramente aplicada cal sem óleo) 
 
NOTA – Em nenhum dos beirados de telha, que se encontram pintados a tinta 
plástica, foi efectudo um tratamento específico, apenas  levaram um pouco de cal.  
 
 
Parede C 2 
Esta é a parede da frente das escadas e onde se encontra o sistema de aquecimento. 
Foi lavada e raspada a cal com areia. 
Existe uma grande área com salitre resultante de repassos da escada. Aí foram 
aplicadas várias demão de cal com Fixo-cal, Picapau. 
A restante parte da parede levou uma 1ªdemão de cal  e uma 2ª demão de cal 
hidratada com óleo. Foram tapadas as frestas junto às portas e chão com cal 
hidratada com óleo. 
 
 
 

ZONAS DE INSERÇÃO DA CALEIRA COM A PAREDE 
 
As frestas existentes nestas zonas foram preenchidas com :1º com água de cal  e cal 
e depois com cal hidratada com óleo. Assim como a zona da caleira mais próxima da 
parede e no caso de ser de reboco antigo também foi tratada da mesma forma. 
 
 
 
 
              CALEIRAS 
 
Na generalidade por serem de reboco de cal novo, foram caiadas 1º só com cal e 
depois com cal e Acrylic 33. 
 
Na parte superior da caleira junto à parede C2 o reboco de cal antigo estava a 
desfazer-se. Aí foi improvisada uma operação que constituiu na remoção da areia 
solta, impregnação do reboco com água de cal, aplicação de cal grossa e  parte da 
areia removida, nova caiação com cal menos grossa e hidratada com óleo e uma 
caiação final de cal hidratada com óleo. 
 
 
ARCADAS 
 
Rebordo superior (do lado interior, em reboco antigo) 
Foi raspada parte da cal velha e foi caiado com duas demão, sendo a 1ª com cal e a 
2ª com cal com Acrylic 33. 
 
O resto das arcadas (lado interior, arco e lado exterior) foi caiado maioritariamente 
com 1 demão de cal com Acrylic 33. Tendo o cuidado de nas zonas onde a cal já tinha 
caído, ter sido aplicada uma 1ª demão de cal. 
 
 

 



Muro inferior das arcadas 
Foi caiado com uma 1ª demão de cal e uma 2ª demão de cal com óleo. 
 
 
 
 
 
 
NOTA FINAL –  Pretendeu-se com este trabalho dar um bom aspecto de caiação,  e 
simultâneamente durabilidade, às paredes do claustro e tentar minimizar alguns dos 
problemas encontrados, mas devido ao pouco tempo em que o trabalho teve que ser 
realizado estas operações não foram tão rigorosas como um trabalho deste tipo 
implicaria.  
O trabalho  foi por mim realizado entre 20 e 25 de Abril de 2009. 
 
 

Tavira,  28 de Abril 2009 
 

 Sofia Caiadeira 


