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Introdução
A Casa Sub-Ripas (Fig. 1) é considerada por alguns historiadores como um dos edifícios mais emblemáticos 
da arquitetura civil quinhentista de Coimbra. É composto por dois corpos: a Casa de Cima, ou Casa do Arco 
(1542-1547), e a Casa de Baixo ou Casa da Torre (1514). Os seus motivos mais representativos são, para 
além do fingido de pedra, o portal e janelas manuelinas, e as dezenas de peculiares baixos-relevos de bustos 
procedentes da oficina do escultor João de Ruão, espalhados pelas paredes exteriores, conferindo ao edifício 
uma riqueza decorativa única [1]. 
Nos anos 80 do séc. XX, o edifício da Casa da Torre é adaptado ao Instituto de Arqueologia da Faculdade de 
Letras da Universidade de Coimbra, tendo sofrido “picagem cuidadosa de rebocos interiores e exteriores [e a] 
execução de revestimentos exteriores e interiores em todas as paredes sem silharia [2]”. Atualmente, estes 
revestimentos compostos por argamassas bastardas (cal e cimento) encontram-se em acelerado processo de 
desagregação. 
O presente estudo de caso identifica algumas das intervenções executadas na casa Sub-Ripas, e apresenta 
algumas considerações sobre a composição, as técnicas e o estado de conservação dos seus revestimentos, 
sendo de destacar os fingidos de pedra, executados com técnicas de cal, pela particularidade da imagem que 
estes produzem no edifício. Figura 1 – Vistas da Casa de Sub-Ripas (1939).

Desenvolvimento
Os revestimentos dos panos de fachada dos edifícios, para além da função protectora das estruturas das paredes, 
desempenham, em simultâneo, uma função decorativa. Os diversos tipos de revestimentos, executados com técnicas de cal, 
“proporcionavam às paredes um aspecto estético diversificado, exprimindo diferentes intenções marcadas pelo gosto de 
uma época [3]”

Documentos iconográficos, datados de períodos do início do séc. XX, revelam que a casa Sub-Ripas teve por revestimentos 
exteriores diferentes tipos de fingidos de pedra constituído por argamassas de cal (Fig. 2). A fachada sudoeste da Torre 
(Casa de Baixo) apresenta as juntas, entre as fiadas do aparelho que constitui o pano de fachada, devidamente 
argamassadas à face da parede, deixando, contudo, as superfícies do aparelho à vista. Neste caso, a marcação das juntas é
conseguida recorrendo à técnica de grafito, através de uma incisão sobre o revestimento ainda húmido, usando um 
instrumento cortante, tipo colher de fazer juntas ou estilete [3].

Figura 2 –a) Pormenor do alçado sul da torre medieval, exibindo fingidos 
de pedra no pano de fachada; b) Fachada sul da Casa de Baixo, exibindo 
fingidos de pedra no remate.

Outro tipo de fingidos de pedra que existiam na Casa da Torre, entretanto removidos na intervenção dos anos 
80 do séc. XX, era o fingido de pedra do remate (Fig. 2b) – “normalmente constituído por várias camadas de 

argamassas de cal, cada uma delas com agregados de tamanhos e cores diferentes, cuidadosamente 

aplicadas, e por acabamento final apresentando um barramento de cal caiado na cor creme [3]” –. 
Atualmente, ainda se pode observar numa parte da Casa de Cima um fingido de pedra de remate, neste caso 
de um muro, apresentando um “rendilhado” previamente moldado antes da sua aplicação (Fig. 3a).

O fingido de pedra que cobre a fachada exterior da Casa de Cima (Fig. 3b) é constituído por uma argamassa 
de cal. A estereotomia da alvenaria de pedra apresenta um padrão retangular com dimensões, 
aproximadamente, de 20 ou 40 cm de altura por 120, 100 ou 80 cm de largura, executada por um reboco em 
várias camadas, com acabamento áspero e agregado à vista apresentando as juntas em alto relevo. As 
juntas, com largura de 2,5 cm são executadas por um barramento de cal na cor cinza e aplicadas sobrepostas 
ao reboco. Este revestimento é denominado fingido de pedra através da marcação das juntas com 

argamassas sobrepostas [3]. 

Figura 3 – a) Casa de Cima, pormenor de remate do terraço; b) Alçado norte da Casa 
de Cima, pormenor da escultura em pedra integrada no desenho da estereotomia do 
fingido de pedra que reveste o pano de fachada.

Figura 4 – a) Amostra do fingindo de pedra com junta sobreposta; b) Amostra com os rebocos 1 e 2; 
c) observação à lupa binocular do reboco 2

A primeira fase do trabalho incidiu primeiramente numa análise visual e de reconhecimento do 
edifício, compilada através do preenchimento de fichas, onde foram descritos o estado de 
conservação, as técnicas de construção e as técnicas de acabamentos observadas. 
Posteriormente foram extraídas amostras do revestimento com as diversas camadas de 
rebocos e acabamentos. (Figs. 4a e 4b). As amostras foram extraídas do pano da zona do túnel 
da fachada da Casa de Cima. 

O revestimento fingindo pedra que cobre a fachada exterior da Casa de Cima é formado por 
duas camadas de reboco, sendo a camada de reboco 2, a mais externa, aplicada em três sub-
camadas e o acabamento final a simular pedra é conseguido através da lavagem do ligante, 
ficando o agregado à vista. O fingimento da estereotomia da alvenaria de pedra apresenta um 
padrão retangular com aproximadamente 100 cm de largura por 40 cm de altura e a simulação 
das juntas é conseguida através da aplicação de um barramento de cal sobreposto ao reboco.

As amostras foram devidamente inventariadas e os ensaios laboratoriais efetuados foram os 
seguintes: (i) observação à lupa binocular, com descrição estratigráfica das camadas de 
argamassa, identificação das suas cores, aspetos morfológico e ótico; (ii) análise mineralógica 
por difractometria de raios X (DRX) e análise termogravimétrica e térmica diferencial (TG-ATD); 
(iii) análise química por via húmida com determinação do traço e teores de sais solúveis [4]. Na 
tabela 1 apresenta-se uma síntese dos ensaios efetuados. 

Figura 5 – a) DRX do reboco 1; b) DRX do reboco 2. (Global - curva vermelha; Fracção Fina –
curva azul. Notação: M – Mica; CAh – Aluminatos de cálcio hidratados; CCAh – Carboaluminato de 
cálcio hidratado; Cl – Clorite; Fm – Feldpsto potássico; Q - Quartzo; Fa – Feldspato sódico; HM –
Hidromagnesite; C – Calcite).

Conclusões

Tendo em conta a análise ao estado de conservação dos revestimentos do edifício, podemos afirmar 
que os revestimentos de cal são adequados aos edifícios antigos, contrariamente aos revestimentos 
modernos à base de cimento portland e tintas acrílicas, usados em intervenções de “restauro” nos 
anos 80.
A Casa de Cima apresenta os revestimentos de cal em bom estado de conservação – degradação 
superficial pontual [5] -, apesar de estarem sujeitos a condições atmosféricas e de ambiente 
semelhantes aos revestimentos da Casa de Baixo (revestimentos modernos), que se apresentam em 
acelerado estado de degradação – degradação profunda generalizada [5].
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Tabela 1 – Amostra do revestimento fingindo pedra – Casa Sub-Ripas, Coimbra 

Ensaios Principais resultados

Observação à vista desarmada 
e à lupa binocular

Reboco 1 Argamassa de cor clara branca.
Reboco 2 (com acabamento fingindo pedra) - Reboco de cor clara, com ≅ 30 mm de 
espessura; visíveis agregados claros e escuros com diferentes tamanhos. Aplicado em 3 
camadas com a mesma argamassa.

DRX (reboco1) - (Fig. 5a) Reboco composto por areia siliciosa, cujos principais constituintes cristalinos são quartzo, 
feldspatos alcalinos, mica e clorite. O ligante é de natureza calcito-magnesiana.
Esta amostra de reboco é mais rica em ligante que o reboco 2.

DRX (reboco 2) - (Fig. 5b) Reboco mais rico em areia que é de natureza siliciosa com composição idêntica à presente no 
reboco 1. 
Na pasta do ligante além de calcite, detectam-se aluminatos e carboaluminatos de cálcio 
hidratados, e indícios que o ligante é de natureza aérea de origem calcito-magnesiana.

Análises Química e TG-ATD 
(reboco 2) 

Traço ponderal de 1: 7 (ligante: agregado). 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
[1] Borges, Nelson Correia; Novos Guias de Portugal n.º 6; Coimbra e região. Lisboa: Presença, 1987.
[2] Casa de Sub-Ripas, Boletim n.º 131, Direcção Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais, s/d.
[3] Tavares, Martha – A conservação e restauro de revestimentos exteriores de edifícios antigos, uma metodologia de estudo e 
reparação, TPI, LNEC, Lisboa, 2011.
[4] Veiga, Rosário; Aguiar, José; Silva, António Santos; Carvalho, Fernanda, Conservação e Renovação de Revestimentos de Paredes 
de Edifícios Antigos, Edifícios, conservação e reabilitação n.º 9, LNEC, Lisboa, 2004.
[5] Veiga, Rosário, Carvalho, Fernanda, “Argamassas de reboco para paredes de edifícios antigos: requisitos e características a 
respeitar”, Revestimentos de paredes em edifícios antigos, Cadernos Edifícios n.º2, LNEC, 2002, pp.39-55.

(a)                                               (b)

(a)                                                             (b)

(a)                                                            (b)                                                            (c)

(a)                                                             (b)


