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O Caderno de Especificações
A certificação dos produtos artesanais é feita com base num documento normativo designado
por caderno de especificações. O conjunto de normas nele incluído visa fixar as
características das matérias-primas utilizadas, do modo de produção, e das características
formais e técnicas dos produtos artesanais. Este é o instrumento basilar que as entidades
certificadoras deverão usar como referencial para atestar a genuinidade do produto como olaria
negra de Vilar de Nantes.

Desta forma, o caderno de especificações caracteriza com rigor os parâmetros de qualidade e
genuinidade que a seguir se enunciam:
o

Nome ou denominação de venda do produto;

o

Enquadramento histórico-geográfico da produção;

o

Delimitação geográfica da área de produção;

o

Identificação e caracterização das matérias-primas utilizadas;

o

Identificação das principais características físicas dos produtos, designadamente
dimensões, técnicas de produção, ferramentas utilizadas e equipamentos auxiliares;

o

Condições de inovação no produto e no modo de produção que garantam a
preservação da identidade do produto artesanal.

o

Referência às normas de qualidade a que os produtos estão sujeitos nomeadamente
quanto à sua fiabilidade e aos requisitos de saúde e segurança, sempre que tal se
justifique.
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2. Nome ou denominação de venda do produto

A ADRAT – Associação de Desenvolvimento da Região do Alto Tâmega apresentou ao INP –
Instituto Nacional de Propriedade Industrial o pedido de Registo da Indicação Geográfica “Barro
Negro de Vilar de Nantes”.

Trata-se de uma Marca composta por símbolo e denominação. Este pedido já efectuado é
provisório e carece de envio do caderno de especificações devidamente concluído e aprovado
por entidade competente.
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3. Delimitação geográfica da área de produção

Como se diz em capítulo anterior, a veiga de Chaves foi desde os tempos muito recuados da
proto-história, local de passagem de povos e exércitos, mas também localização privilegiada de
ocupação humana já que se revela um território particularmente rico: com abundância da água,
o que favorecia a fertilidade dos solos e o desenvolvimento de actividades agrícolas; com a
existência de recursos minerais que determinaram a implantação de explorações auríferas na
região; com as jazidas argilosas que favoreceram o florescimento da actividade cerâmica,
designadamente da olaria. As ocupações dos indivíduos que habitavam os diferentes lugares
deste ecossistema seriam de natureza idêntica. A olaria era, assim, uma actividade que se
desenvolvia um pouco por toda esta região: há notícia documentada de que nos finais do séc.
XVIII havia olarias em Vilar de Nantes, Nantes, S. Pedro de Agostém, Escariz, Oura (Selhariz),
Samaiões, sendo, embora, as duas primeiras localidades, aquelas em que mais se
desenvolveu a actividade e onde ela persistiu até mais tarde.

Quando se pretende definir uma delimitação geográfica para a implantação da olaria negra que
se produzia em todo este território e que hoje se circunscreve a Vilar de Nantes, deverá ser
tomado em conta que: i) a investigação realizada evidencia que, em termos do rigor histórico,
não se pode afirmar que a produção da olaria negra se tivesse circunscrito em algum momento
à freguesia de Vilar de Nantes; ii) no que se refere ao potencial de renovação da actividade,
não é difícil imaginar que alguns praticantes desta arte se possam vir a estabelecer na cidade
ou noutra freguesia do concelho.

Parece, assim, numa perspectiva de incremento da actividade da olaria negra de Vilar de
Nantes, que vem sofrendo um processo de declínio sócio-económico, que será mais sensato
defender que a área de delimitação geográfica, para efeitos da certificação da produção de
barro negro de Vilar de Nantes, venha a coincidir com os limites do concelho de Chaves.
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4. Identificação e caracterização das matérias-primas utilizadas

Nas actividades artesanais, a proximidade às matérias-primas era de grande importância, se
atentarmos que estas actividades são de origem pré-industrial, quando o seu transporte era
necessariamente penoso, feito à cabeça ou transportadas por animais. Assim em Vilar de
Nantes.
As barreiras de Vilar de Nantes abasteciam - e abastecem ainda – de matéria-prima um
conjunto de centros produtores de olaria. A extracção era feita tradicionalmente, de forma
manual, no tempo seco e quente dos meses de Verão. O local mais procurado era aquele em
que foi construído o aeródromo de Chaves, por se tratar de terrenos que não eram cultivados o
que tornava o barro mais macio. Abria-se um “barreiro”, um poço com uma altura de dois a
cinco metros. Do fundo do poço irradiavam umas galerias estreitas onde só cabia o oleiro
estendido, que ia escorando o vão e escavando com auxílio da pá e pica e procurando os
melhores veios argilosos. Era um trabalho realizado pelo oleiro e por mais seis ou sete pessoas
que se colocavam em escalão com cestos (os agora cestos do pó usados para cobrir a loiça na
cozedura). De cada poço destes apenas se conseguia extrair meio metro de argila que era
posta a secar em cima da mina, ao ar livre, para depois ser transportada.

As ferramentas utilizadas para a extracção do barro eram as chamadas ferramentas agrícolas
de cabo curto: a enxada e a pá e pica ou picareta de mineiro (usadas para abrir o barreiro); e
ainda o cesto do pó para o transporte da argila.

Hoje em dia, com a aquisição e ocupação dos terrenos onde se localizavam as barreiras pelas
indústrias de cerâmica, a extracção da argila passou a ser feita por essas empresas de forma
mecânica (com retro escavadoras) e sem a preocupação de seleccionar os melhores filões da

7

argila. Ainda assim, o barro continua a ser comprado localmente pelos oleiros mais velhos às
fábricas que são agora proprietárias dos terrenos (a cerca de 1ton-100€), ou então a argila é
oferecida pelas próprias fábricas, só que de má qualidade, com muitas impurezas, originando
um barro com uma plasticidade inferior.
A existência de elevado teor de materiais não argilosos (areias) na composição da pasta
argilosa torna a preparação da pasta mais difícil, porque se torna uma operação mais morosa e
mais penosa, nomeadamente na fase de amassar o barro antes de o oleiro o colocar em cima
do talho no torno, pois as mãos ficam magoadas com as areias que vêm misturadas. Além
disso, as peças demoram mais tempo a trabalhar na roda e ficam manchadas após a cozedura.
Dadas estas contrariedades que têm que ver com a qualidade e a penosidade do processo de
preparação da pasta cerâmica, os oleiros mais novos optam por adquirir o barro fora da região,
já preparado por processos mecânicos e pronto a usar na roda. No entanto, este ainda não é
uma questão resolvida, já que estas pastas cerâmicas industriais nem sempre se adequam às
exigências da produção e da cozedura das peças de Vilar de Nantes.

A qualidade sofrível do barro hoje utilizado, pelas razões acima referidas, tem como
repercussão a pouca qualidade para o desempenho das funções utilitárias tradicionais das
peças produzidas: as bilhas perdem a água, as talhas não retêm o azeite, as assadeiras só
ficam impermeáveis com a gordura dos assados, e ganham sabor a tudo o que nelas é
cozinhado.

Poderemos afirmar que esta perda de qualidade da louça negra se processa em duas
fases sucessivas: i) vai-se perdendo utilidade à medida que se perde qualidade; ii) vai-se
perdendo qualidade à medida que se perde a utilidade.

Chegado à oficina do oleiro, todo o trabalho de preparação do barro que se segue é
tradicionalmente realizado por mulheres (no caso do Sr. Arlindo Coelho, pela sua esposa),
embora fosse tarefa dos aprendizes, quando os havia.

A primeira operação é partir o barro em pedaços, quanto mais pequenos melhor, para serem
colocados em monte e humedecidos. O barro ‘verde’, acabado de colher, é uma pasta que não
derrete nem se desfaz. Só quando fica bem seco – ‘podre’ na expressão usada pelos oleiros é que se encontrará em condições de absorver a água e adquirir as características de
ductilidade necessárias para o trabalho do oleiro. O barro a apodrecer demora de oito a dez
anos. O Sr. Arlindo Coelho tem barro armazenado a apodrecer há já trinta anos.

Quando chega a altura de produção, o barro muda de espaço na oficina, sendo transferido
para um local onde durante três dias é humedecido e ao qual se vai acrescentando e
misturando mais barro. Depois é colocado numa pia de pedra, onde é “sovado” ou “batido” até
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a pasta ficar uniforme, sem apresentar cores diferentes. Esta operação consiste em espalhar o
barro em cima da pedra e, com uma foice de pisar (cano de ferro ligeiramente achatado na
ponta), bater o barro para partir todas as areias que este possa trazer, até que fique desfeito
em pó fino. 100 Kg de barro demoram aproximadamente uma hora e meia a serem “batidos”.
Esta operação é essencial, já que o sucesso no levantar as peças na roda depende de uma
boa uniformização do barro. Quando a operação termina, o barro é colocado num monte onde
fica quatro ou cinco dias até ficar pronto a ser amassado com água para ir directamente para o
talho da roda do oleiro.

O barro de pior qualidade era utilizado para o fabrico de peças mais pequenas ou podia ser
misturado com uma quantidade do melhor barro que era apanhado no meio do filão.

5. . Descrição do modo de produção, designadamente técnicas, ferramentas
utilizadas e equipamentos auxiliares.

No ponto anterior foram abordados os passos da obtenção da pasta cerâmica, da extracção ao
amassar do barro. A descrição, que se fará de seguida, do fabrico das peças e da cozedura
referencia-se, basicamente, aos ritmos e processos de trabalho, bem como ao espaço oficinal
do Sr. Arlindo Coelho, único oleiro a produzir louça preta de Vilar de Nantes a tempo inteiro.

O processo produtivo tradicional da olaria em Vilar de Nantes, como noutros centros produtores
oláricos, é composto pelas seguintes fases:
o

Extracção das argilas nas barreiras

o

Transporte do barro até ao local da oficina do oleiro
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o

Armazenamento e ‘apodrecimento’ do barro

o

Preparação da pasta cerâmica

o

Erguer as peças na roda

o

Secagem das peças

o

Cozedura das peças

O espaço oficinal
Em Vilar de Nantes os espaços oficinais de olaria são muito reduzidos porque o preço do
terreno é bastante elevado, o que coloca grandes limitações de stock de produtos acabados
mas também de peças que aguardam cozedura. A secagem destas peças é feita ao ar, mas à
sombra, o que implica a existência de amplos espaços cobertos o que é muito difícil de
conseguir na aldeia. Este facto, associado à falta de condições de conforto dos espaços
oficinais, condiciona a produção aos meses mais quentes e secos do ano (de Abril/Maio a
Setembro/Outubro). Este ritmo anual de produção não é gerador de excedentes e stocks e é
provavelmente adequado à fraca elasticidade da procura daquele mercado tradicional da louça
negra de Vilar de Nantes. Já não se ajustará a outras dinâmicas produtivas e novos mercados
para esta produção.

A oficina do Sr. Arlindo ocupava o rés-do-chão da casa em que habitava com a família no
primeiro andar. Hoje em dia a oficina ocupa os dois pisos da casa, cada qual com,
aproximadamente, cinquenta metros quadrados, e organiza-se da seguinte forma:

No rés-do-chão trabalha o oleiro no torno (esta oficina já teve dois a funcionar). Neste andar
encontra-se ainda uma tulha onde o barro apodrece e o espaço sobrante é utilizado para
armazenar algumas peças a secar. O andar superior é presentemente utilizado para a
secagem das peças.
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Processo de fabrico
Os gestos são de sempre, que poucas actividades há tão antigas como a olaria. E as imagens
ilustram melhor do que a descrição. O movimento de rotação da roda de tocar transmitido ao
talho onde assenta o barro é que lhe confere a energia cinética que, associada à destreza do
oleiro, vai permitir levantar e dar forma à peça de revolução (originada por movimento de
rotação). O barro é colocado sobre o talho e centrado, fazendo o “bolo”, que é depois
espalmado e pressionado do centro para a periferia e logo começa a peça a subir, com a ajuda
da mão esquerda no interior e a direita a dar-lhe as curvas que transmitem a forma final à peça.
As peças maiores como as talhas para o azeite, são feitas por aposição de tiras de barro que o
movimento da peça na roda permite fundir e alisar. Normalmente são feitas em duas metades
pelo mesmo processo, sendo depois coladas com o barro humedecido nos bordos. No final, a
peça é destacada da base com auxílio de uma corda de guitarra que corta a peça pelo fundo.
As ferramentas básicas do oleiro são as suas próprias mãos e a sua destreza, às quais se
associam pequenos utensílios para alisar, decorar, cortar as peças.
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Decoração das peças
As peças de olaria de Vilar de Nantes sempre tiveram um destino de uso doméstico e
quotidiano, para guardar, cozinhar e servir alimentos. Peças de uso que se usavam
intensamente, se partiam, se repunham. Por isso a sua decoração sempre foi muito singela,
limitando-se a alguns frisos com motivos geométricos ou ondulatórios feitos com auxílio da
riscadeira, ou a incisões repetidas feitas pelo oleiro com o polegar. Há também as peças
cintadas como o alguidar cintado ou de pataco, a talha cintada ou de almude. Hoje, com uma
procura que valoriza mais a função decorativa das peças de olaria, os elementos decorativos
têm vindo a assumir tratamento de maior elaboração. Uma outra técnica decorativa utilizada é
o brunir a peça que lhe dá um brilho metálico.
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Secagem das peças
Saídas da roda, as peças são colocadas em prateleiras “parrugueiras” que se colocam no
interior da casa (no andar superior da oficina do Sr. Arlindo, que antes era habitação mas hoje
é um espaço destinado a essa função). Com bom tempo trazem-se para o exterior, embora as
peças não possam ser secas com incidência directa dos raios solares.

Podemos então considerar os seguintes momentos no processo de fabrico das peças de louça:
1. Bate-se o barro na mão em forma de cone e centra-se no talho
2. Pressiona-se o barro e abre-se no centro da peça
3. Puxa-se ou agarra-se o barro
4. Levanta-se a peça com a mão e com a ajuda de alguns instrumentos
5. Faz-se o acabamento da peça (brunir, decorar, colocar asas, etc.
6. Tira-se a peça da roda e põe-se a secar
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Equipamentos e utensílios
O equipamento-base da produção das peças de olaria é o torno. O torno é composto por duas
rodas ligadas por um eixo vertical que transmite o movimento imprimido pelo pé do oleiro à
roda inferior ao talho onde o barro é modelado.
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A sua estrutura em Vilar de Nantes é composta por:
o

Talho – peça de madeira (freixo ou olmo branco), de forma circular, encaixada no eixo
vertical, onde se assenta o barro com que se faz a peça;

o

Assadeira (ou estribeira) – Mesa de apoio onde se coloca a furrica, as sobras do barro
utilizado na produção da peça, que serve também para dar estabilidade e segurança à
roda;

o

Eixo – de madeira que liga as duas rodas e transmite o movimento ao talho necessário
para levantar a peça;

o

Bio – extremidade inferior do eixo feito de giesta ou urze.

o

Tábua - peça assente no chão, feita de madeira dura (ameixieira), onde apoia e roda a
extremidade inferior do eixo;

o

Roda de tocar – peça de madeira circular, atravessada ao centro pelo eixo e que
imprime movimento ao talho onde a peça de barro irá ser levantada.

o

Banco ou assento – onde se senta o oleiro em posição que consiga fazer mover a
roda de tocar com os pés

O torno utilizado pelo Sr. Arlindo é feito com madeira de eucalipto e tem, segundo as suas
contas, aproximadamente 300 ou 400 anos. Tem uma outra de madeira de carvalho que era do
pai e já vai mais ou menos na quinta geração.
Os utensílios utilizados na feitura das peças são os seguintes:

Podão - para alargar e alisar as peças (agora em plástico antes era em cerejeira ou em buxo)
Acha ou espátula - para alargar ou fazer as curvas
Aferideira - para aferir o fundo das peças
Seixo (seixo do rio) - pedra para brunir e fazer os desenhos decorativos
Riscador (carretos ou rolos de cortar rissóis) - para fazer a decoração
Pano ou couro - para polir e fazer bordos nas peças
Navalha - para cortar, polir e aparar
Sovela - para furar ou rebentar
Punção - para marcar
Peneira - para deitar a cinza em cima da talha para esta secar e as peças não ficarem lá
coladas
Carrinho de corda de viola nº 8/9 com pano na ponta – corda de aço para separar as peças
do talho

15

16

Cozedura
Em Vilar de Nantes a cozedura do barro é sazonal, feita apenas entre Abril e Outubro, quer
porque a armazenagem das peças é difícil nos exíguos espaços das oficinas, porque as peças
não chegam a secar bem, ou porque uma rabanada de vento frio pode comprometer o sucesso
da fornada. E isso representa um enorme prejuízo (para além do desprestígio) para o oleiro, já
que cada fornada (cozedura das peças no forno) leva aproximadamente uma tonelada de
barro, o que corresponde a três semanas de execução das peças. Durante esse período de
tempo é necessário o trabalho constante de duas pessoas (no caso do Sr. Arlindo, ele e a sua
mulher), durante o qual o oleiro trabalha aproximadamente quatro horas por dia.

O único forno cerâmico actualmente existente em Vilar de Nantes é comunitário e localiza-se à
entrada da aldeia. Há uns anos foi feito um alpendre sobre a área do forno e da armazenagem
da giesta e da carqueja, o que permitiu um maior resguardo contra as intempéries,
nomeadamente a chuva.
O forno é rudimentar, de duas câmaras sobrepostas separadas por um “aranhiço” em pedra
que fazem lembrar as nervuras de uma abóbada. Neste caso aproveita-se o declive do terreno
de modo a que se tenha acesso por cima à câmara superior onde se coloca a louça, e se
aceda à câmara inferior através de uma abertura lateral por onde se acende e abastece o fogo
com giesta e carqueja.
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Fases da cozedura
Antes de se acender o forno faz-se a enforna que é o processo delicado e que exige
experiência de colocação das peças que vão ser cozidas. Primeiro as talhas para fazer o
ladrilho, depois os caçoilos ou as entre-peças, em seguida as de dentro e por último os
alguidares. Cada fornada tradicional (segundo o Sr. Arlindo Coelho) leva:
o

40 alguidares de 10 reis

o

20 alguidares de vintém

o

10 alguidares de pataco

o

50 alguidares pequenos

o

20 talhas grandes e pequenas

o

20 caçarolas

o

20 assadeiras

o

500 miúdos como cafeteiras e canecas

Uma vez completa a enforna, as peças são cobertas com latas e é colocada a toda a volta da
calote criada pelo empilhamento das peças uma cercadura de terra previamente molhada a
que se dá o nome de circa.

O fogo é aceso e segue-se a fase de tempera que dura aproximadamente quatro horas,
dependendo da quantidade de louça. O combustível utilizado é a carqueja e a giesta - durante
a cozedura são gastos cerca de vinte e dois molhos (por hora consomem-se dois molhos).

Segue-se a fase da cozedura quando se dá a queima de grande velocidade. A temperatura do
forno atinge os 900 graus por um período de tempo de 40 a 60 minutos, suficiente para dar
resistência às peças.

Deixa-se diminuir a chama para o pó assentar e reaviva-se de seguida para que o pó saia todo
com a força do fogo. Nesta fase, uma reguada (corrente de ar frio) pode ter efeitos
catastróficos na cozedura porque pode rachar as peças.

Quando começa a queima de grande velocidade é na parte da frente do forno que se concentra
o fogo que aqui atinge maior intensidade devido ao oxigénio que entra pela boca do forno, e ao
facto de aí existir mais lenha e menos entre-peças.

As latas que cobrem o forno começam a adquirir, nas áreas onde o fogo é mais intenso, a cor
branca, o que significa que as peças que estão por baixo já estão prontas a serem abafadas.
Deixa-se então “cair a chama” e no sítio onde a latas apresentam a cor branca colocam-se
fetos verdes que tapam os buracos entre as latas e logo de seguida atira-se terra para cima.
Uma vez completada esta operação, pega-se num bocado de carqueja a arder e, por cima das
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latas, “chama-se o fogo” que está na câmara baixa do forno. Todo este processo de ir
abafando conduz o fogo para as áreas menos cozidas.

Para além da tempera (de temperar o forno) onde se diz estar o segredo de uma boa cozedura,
há uma outra fase complexa, a redutora. Esta é uma cozedura em atmosfera redutora, que se
caracteriza pela ausência de oxigénio. Quando se cria essa situação por abafamento da
combustão, liberta-se o monóxido de carbono (CO), o gás que confere a cor negra ao barro.
Para abafar as peças é necessário que a labareda esteja alta. Todo o forno é tapado com a
maior velocidade possível para não deixar que a chama esmoreça sem as peças estarem
completamente abafadas pois assim a combustão está a dar-se e é retirado todo o oxigénio às
peças. Se houver uma pequena abertura que seja por onde possa passar o oxigénio, as peças
ficarão manchadas e a fornada estragada. Para tapar a entrada do forno coloca-se carqueja,
erva ou fetos verdes e ainda latas e terra.

Esta fase assume uma enorme carga dramática, porque é a fase crucial da cozedura, e de todo
o trabalho que lhe está a montante, que tem que ser realizada com enorme precisão e a
máxima rapidez, em que os participantes (o oleiro, a mulher, familiares e algum colega de
1

ofício, que também tenha junto algumas peças à cozedura ) se movimentam pelo meio das
chamas numa coreografia a que estaríamos tentados a chamar dança do fogo. É um
espectáculo de rara beleza para quem vê e de uma enorme pressão para quem faz, que leva
os seus actores à exaustão.

Na fase seguinte faz-se o revestimento. Por precaução é dada uma segunda camada de terra,
espalhada com a mão para sentir a temperatura da terra que tinha sido colocada antes e assim
sentir onde é necessário acrescentar mais terra.
Por último, é necessária uma fase de vigilância que dura entre quatro e cinco horas.

1

. Nota-se aqui alguma tradição de entreajuda que não deixa de ser motivada por razões de dependência
mútua – a cozedura necessita das entre-peças (peças miúdas) para funcionar bem e garantir uma cozedura
homogénea e as entre-peças não constituem material suficiente para o seu artesão fazer uma cozedura
autónoma.
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Utensílios utilizados na cozedura
o

Tábua de equilíbrio - para enfornar dentro do forno

o

Cesto do pó - para transportar a terra húmida para abafar o forno

o

Enxada comprida ou de cabo comprido - para tirar a lenha queimada

o

Gancha, Vidente, Forquilha ou Forcado - para empurrar a lenha para queimar

o

Pá

o

Carambito - para colocar e tirar as peças do forno onde não se chega de outro modo

o

Latas de cobertura - para cobrir as peças

o

Sacos - para ensacar os resíduos mais tarde

o

Cacos de enforna - para meter entre as peças

o

Lenha de queima - carqueja para a queima e giesta usada para temperar o forno na
fase inicial.
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As peças tradicionais da olaria de Vilar de Nantes

A tarefa era o número e o tipo de peças aprazadas com o contratador e que deveriam ser
produzidas num dia
A Associação de Desenvolvimento de Vilar de Nantes facultou-nos a informação que consta do
quadro seguinte em que se inscrevem i) o nome das peças da produção oleira tradicional de
Vilar de Nantes; ii) o número de peças de cada tipo que constituíam a tarefa; iii) e o conjunto
das peças que constituíam uma fornada. (aqui há discrepâncias: o Sr. Arlindo Coelho disse-nos
que uma fornada tradicional tinha uma composição bastante diferente, como acima ficou
indicado). De qualquer modo valerá a pena reter estes números apresentados a seguir:

Caneca
Pixorro (caneca sem bico)
Chocolateira
Vinagreira
Almotolia
Garrafão
Pota cigana (entre peças)
Moringa
Caçarola (mais moderna)
Cântaro (12 litros)
Tacho
Prato
Tigela
Escorredor/escumadeira
Assadeira
Assador (pote de dez reis)
Pote entre peças
Pote de cinco reis
Pote de dez reis
Pote de oito (uma remeia = 8 Lt)
Panela cintada
Talhote de almude
Alguidar cintado (pataco)
Alguidar de dez reis
Alguidar de cinco reis
Alguidar de vintém
Pio
Terrina
Caçarola para leite
Caçoilo (pote de duas asas)
Entre peças (peças pequenas não
definidas)

Tarefa (nº de peças a
realizar por dia)
100
100
60
Não há registo
Não há registo
Não há registo
60
40
40
20
50
Não há registo
100
50
60
25 (meia tarefa)
25 (meia tarefa)
25 (meia tarefa)
25 (meia tarefa)
25 (meia tarefa)
12
8
20
40
80
30
80
60
60
50
1245 peças
Criatividade própria e
peças de aprendiz

Uma fornada

Uma tarefa de cada
Total = 1245 peças +
Vinagreiras, almotolias, garrafões e pratos

Nome das peças

28

6 . Identificação das principais características físicas do produto

Seguidamente, apresenta-se o catálogo das peças produzidas pelos oleiros de Vilar de Nantes,
alguns ainda em actividade, outros reformados e outros já desaparecidos. Trata-se de um
conjunto de peças identificadas e registadas no local e ainda no Museu de Olaria de Barcelos
que possui um acervo de peças de Vilar de Nantes.
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Nome: açucareiro
Função: contenção de açúcar
Colecção Museu de Olaria

Nome: alguidar
Função: Preparação de alimentos
Decoração plástica, brunida, incisa, e
impressa no fundo.
Colecção Museu de Olaria

Nome: alguidar de assar ou assadeira
Função: confecção de alimentos no forno
Decoração plástica
Colecção Museu de Olaria

Nome: alguidar
Função: Preparação de alimentos
Provida de duas pegas
Colecção Museu de Olaria
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Nome: alguidar cintado
Função: Preparação de alimentos
Decoração incisa. Interior brunido
Colecção Museu de Olaria

Nome: alguidar cintado ou pataco
Função: Preparação de alimentos
Decoração incisa. Interior brunido
Autor: Arlindo Coelho

Nome: alguidar de forno
Função: confecção de alimentos no forno
Interior brunido
Autor: Daniel Ferreira

Nome: alguidar de vintém (esquerda) e
alguidar de dez reis (direita)
Função: Confecção de alimentos ao lume
Interior brunido
Autor: Arlindo Coelho
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Nome: assadeira
Função: confecção de alimentos no forno
Interior brunido
Autor: Arlindo Coelho

Nome: assador de castanhas
Função: assar castanhas
Autor: Arlindo Coelho

Nome: assador de castanhas de asas
Função: assar castanhas
Autor: Nelson Ferreira

Nome: assador de chouriços
Função: assar chouriços
Autor: Arlindo Coelho
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Nome: bilha de segredo
Função: Contenção e serviço de líquidos
Decoração brunida e com linhas incisas
Autor: Arlindo Coelho

Nome: bilha de segredo
Função: Contenção e serviço de líquidos
Decoração brunida e com linhas incisas
Autor: Artur Medeiros

Nome: bilha de arco decorada
Função: Contenção e serviço de líquidos
Decoração brunida e com incisões lineares
radiais
Autor: Artur Medeiros

Nome: bilha - conjunto
Função: Contenção e serviço de líquidos
(água)
Decoração incisa com motivos vegetais
Autor: Arlindo Coelho
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Nome: conjunto com bule, açucareiro e
prato decorados com decorações
modeladas e aplicadas.
Função: Contenção e serviço de líquidos
Autor: Arlindo Coelho

Nome: caçoila
Função: Conservação de banha de porco
Colecção Museu de Olaria

Nome: caçarola
Função: confecção de alimentos ao lume
Interior brunido
Colecção Museu de Olaria

Nome: caçoila
Função: confecção de alimentos ao lume
Decoração incisa com motivos geométricos
Colecção Museu de Olaria
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Nome: caçoila
Função: confecção de alimentos ao lume
Colecção Museu de Olaria

Nome: terrina
Função: confecção de alimentos ao lume
Decoração brunida
Colecção Museu de Olaria

Nome: caçoila
Função: confecção de alimentos ao lume
Decoração brunida com motivos
geométricos
Colecção Museu de Olaria

Nome: terrina do pingo
Função: Contenção e confecção de
alimentos ao lume
Decoração brunida e incisa com uma cinta,
tampa e duas pegas
Autor: Daniel Ferreira
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Nome: cafeteira
Função: confecção e serviço de café
Autor:

Nome: cafeteira ou chocolateira
Função: confecção e serviço de café
Decoração brunida
Autor: Manuel de Castro

Nome: cafeteira ou chocolateira
Função: confecção e serviço de café
Colecção Museu de Olaria

Nome: candeia
Função: iluminação
Autor: Arlindo Coelho
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Nome: caneca de bico
Função: Serviço de líquidos
Autor: Daniel Ferreira

Nome: caneca de bico de aplique
Função: contenção e serviço de líquidos
Decoração brunida e incisa com motivos
geométricos
Autor: Manuel de Castro

Nome: cântaro
Função: Transporte, contenção e serviço
de água
Decoração plástica de cordões oblíquos
digitados
Colecção Museu de Olaria

Nome: cântaro
Função: Transporte, contenção e serviço
de água
Decoração plástica de cordões verticais
digitados
Colecção Museu de Olaria
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Nome: cântaro
Função: Transporte, contenção e serviço
de água
Decoração plástica de cordões verticais
digitados
Colecção Museu de Olaria

Nome: cântaro da calda
Função: Transporte da calda bordalesa
Apresenta bico e uma decoração plástica
de cordões verticais digitados
Colecção Museu de Olaria

Nome: castiçal
Função: suporte de vela para iluminação
Autor: Nelson Ferreira

Nome: cinzeiro
Função: depósito e contenção de cinza de
tabaco
Decoração incisa
Autor: Arlindo Coelho
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Nome: coador
Função: coar alimentos
Colecção Museu de Olaria

Nome: escoador
Função: coar alimentos
Duas fiadas de furos na parte inferior da
peça
Colecção Museu de Olaria

Nome: copo
Função: conter e servir líquidos
Colecção Museu de Olaria

Nome: peça de figurado
Função: lúdica, decorativa
Autor: Artur Medeiros
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Nome: peça de figurado
Função: lúdica/decorativa
Autor: Artur Medeiros

Nome: peça de figurado
Função: lúdica/decorativa
Autor: Artur Medeiros

Nome: peça de figurado
Função: lúdica/decorativa
Autor: Artur Medeiros

Nome: peça de figurado
Função: lúdica/decorativa
Autor: Artur Medeiros
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Nome: floreiras-conjunto
Função: Continentes de arranjos florais
Autor:Arlindo Coelho
Nome: peça de figurado
Função: lúdica/decorativa
Autor: Artur Medeiros

Nome: peça de figurado
Função: lúdica/decorativa
Autor: Artur Medeiros

Nome: fogareiro do assador de castanhas
Função: assar castanhas
Autor: Artur Medeiros
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Nome: garrafão
Função: contenção e serviço de líquidos
(vinho ou aguardente)
Decoração incisa e brunida
Autor: Daniel Ferreira

Nome: infusa
Função: Contenção e serviço de líquidos
Decoração incisa e brunida
Colecção Museu de Olaria

Nome: Infusa
Função: Contenção e serviço de líquidos
Decoração incisa e brunida
Colecção Museu de Olaria

Nome: infusa
Função: Contenção e serviço de líquidos
Decoração plástica de cordões digitados
Colecção Museu de Olaria
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Nome: infusa
Função: Contenção e serviço de líquidos
Decoração incisa e brunida
Colecção Museu de Olaria

Nome: infusa
Função: Contenção e serviço de líquidos
Decoração incisa e brunida com motivos
geométricos
Colecção Museu de Olaria

Nome: garrafão
Função: Contenção e serviço de líquidos
Leve decoração incisa
Colecção Museu de Olaria

Nome: jarra
Função: Continente de arranjos florais
Decoração brunida
Colecção Museu de Olaria
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Nome: mealheiro ou peto
Função: guardar dinheiro
Autor: Arlindo Coelho

Nome: panela
Função: confecção de alimentos ao lume
Decoração incisa e brunida
Autor: Arlindo Coelho

Nome: panela
Função: confecção de alimentos ao lume
Decoração plástica
Colecção Museu de Olaria

Nome: panela
Função: confecção de alimentos ao lume
Com tampa e duas asas
Autor: Nelson Ferreira
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Nome: panelo
Função: confecção de alimentos ao lume
Colecção Museu de Olaria

Nome: pichorra
Função: serviço de líquidos
Decoração com barras longitudinais incisas
Colecção Museu de Olaria

Nome: pipo
Função: Contenção de líquidos (vinho e
aguardente)
Autor: Arlindo Coelho

Nome: pota
Função: Confecção de alimentos ao lume
Decoração brunida e incisa
Colecção Museu de Olaria
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Nome: Cântaro
Função: Contenção de líquidos
Decoração brunida e incisa
Colecção Museu de Olaria

Nome: cântaro de calda
Função: transporte de calda bordalesa
Decoração plástica com cordões
longitudinais
Colecção Museu de Olaria

Nome: cântaro
Função: Contenção de líquidos
Decoração brunida e incisa
Colecção Museu de Olaria

Nome: pota
Função: Confecção de alimentos ao lume
Decoração brunida e incisa
Colecção Museu de Olaria
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Nome: prato
Função: serviço de alimentos
Colecção Museu de Olaria
Nome: pote
Função: Confecção de alimentos ao lume
Colecção Museu de Olaria

Nome: pote de estilar
Função: Preparação de aguardente
Decoração plástica. Tem vestígios de ter
tido duas pegas no bojo diametralmente
opostas. No sítio de uma delas tem um
remendo tapado com uma rolha
Colecção Museu de Olaria

Nome: púcaro
Função: serviço de líquidos
Colecção Museu de Olaria
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Nome: púcaro de bico
Função: serviço de líquidos
Autor: Nelson Ferreira

Nome: serviço de chá
Função: servir chá
Decoração plástica
Autor: Artur Medeiros

Nome: serviço de copos com caneca de
bico
Função: servir líquidos
Autor: Nelson Ferreira

Nome: tacho
Função: Confecção de alimentos ao lume
Colecção Museu de Olaria
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Nome: tachos de arroz
Função: confecção de arroz no forno
Decoração brunida e incisa no interior,
apresentando no exterior decoração com
motivos vegetais
Autor: Arlindo Coelho

Nome: talha
Função: Contenção de alimentos (azeite e
conservação e cura de azeitona e
pimentos)
Decoração plástica
Autor: Silvino da Silva
Colecção Museu de Olaria

Nome: talha cintada
Função: Contenção de alimentos (azeite e
conservação e cura de azeitona e
pimentos)
Decoração brunida
Colecção Museu de Olaria

Nome: talha de cântaro
Função: Contenção de alimentos
Autor: Arlindo Coelho
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Nome: talhote de dez reis
Função: contenção de alimentos
Decoração brunida e incisa
Autor: Arlindo Coelho

Nome: tenha
Função: Contenção de alimentos
Decoração plástica
Colecção Museu de Olaria

Autor:
Diâmetro:
Altura:
Largura:

Nome: tenha
Função: Contenção de alimentos
Decoração plástica
Colecção Museu de Olaria

Nome: tenha
Função: Contenção de alimentos
Decoração plástica
Colecção Museu de Olaria
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Nome: tenha
Função: Contenção de alimentos
Decoração plástica
Colecção Museu de Olaria

Nome: tenha
Função: Contenção de alimentos
Decoração plástica
Colecção Museu de Olaria

Nome: tenha
Função: Contenção de alimentos
Decoração plástica
Colecção Museu de Olaria

Nome: terrina
Função: serviço de alimentos
Decoração brunida e incisa e com cordão
longitudinal digitado
Com tampa e duas asas
Autor: Artur Medeiros
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Nome: terrina do pingo
Função: pôr os rojões em pingue (banha de
porco)
Decoração brunida e incisa
Autor: Manuel de Castro

Nome: testo
Função: tapar recipentes
Decoração incisa pontilínea

Nome: testo
Função: tapar recipientes
Colecção Museu de Olaria
Descrição:

Nome: tijela ou malga
Função: contenção e serviço de alimentos
Autor: Daniel Ferreira
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Nome: vinagreira
Função: contenção e serviço de vinagre
Colecção Museu de Olaria

Nome: vinagreiro
Função: Contenção e serviço de vinagre
Decoração brunida e incisa com motivos
geométricos
Autor: Arlindo Coelho
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7. Condições de inovação no produto e no modo de produção que garantam a
preservação da identidade da produção.
Nas intervenções apresentadas no workshop técnico realizado em 5 de Março de 2006 com a
participação de investigadores e docentes da Universidade de Aveiro, dos departamentos de
Engenharia da Cerâmica e do Vidro e da Comunicação e Arte e de técnicos do CEARTE –
Centro de Formação Profissional do Artesanato, duas instituições que poderão ser
interlocutoras e parceiras preciosas nas indispensáveis acções de reanimação da
actividade da olaria em Vilar de Nantes, foram apresentados diagnósticos técnico-científicos
sobre as condições actuais de fabrico e um leque de possibilidades e de implicações dos vários
caminhos de evolução que terão que ser decididos e assumidos por quem trabalha na arte.
Ficam, assim, abertas portas para que o quer que se faça o seja de uma forma sustentada
e apoiada no conhecimento técnico, científico e artístico de instituições e especialistas
abalizados.

O que é que caracteriza a produção da olaria negra de Vilar de Nantes?
Poderemos destacar três características básicas:


Cozedura realizada em atmosfera redutora que lhe confere uma cor negra.
“Para tal é necessário que a argila constituinte da louça atinja temperaturas elevadas – na
ordem dos 1000 graus centígrados – que vão promover a decomposição dos constituintes
mineralógicos argilosos e a correspondente agregação física das partículas.
Por outro lado, é necessário que a atmosfera criada dentro do forno seja suficientemente
redutora, ou seja, possua um potencial químico de oxigénio baixo, para que pelo menos um
dos processos químicos seja viável:
a) Deposição de carbono por efeito da reacção:
2CO = CO2 + C
b) Redução do óxido de ferro trivalente, hematite, a óxido de valência mista, magnetite:
3FE2O3 + CO = 2 FE3O4 + CO2
O primeiro mecanismo químico, deposição de carbono na forma de negro de fumo, é
directamente responsável pela cor negra obtida pelas peças cozidas nessas condições
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redutoras. É a situação quase exclusivamente encontrada na louça preta fabricada em
2

Portugal” e, concretamente, é a que se verifica em Vilar de Nantes.


Uma grande variedade de peças produzidas originalmente com fins utilitários para
guardar, cozinhar e servir alimentos. As formas que o tempo decantou têm a beleza das
formas simples e ajustam-se às funções que lhes eram destinadas. O catálogo de peças
que consta deste Caderno de Especificações pretende caracterizar a produção
tradicional de referência das peças de olaria negra de Vilar de Nantes. Algumas ainda
são produzidas, outras ainda usadas e finalmente outras são já espólio de museu.



Uma decoração assente numa gramática singela e não muito variada que recorre a
motivos ondulados ou geométricos simples e compósitos i) incisos, feitos com auxílio
da riscadeira, ou pelo polegar do oleiro, ii) modelados e aplicados com a mão ou com
auxílio de um estilete, iii) ou recorrendo a técnicas de alisamento ou de brunido total ou
parcial das peças, o que lhe confere um brilho metálico. Hoje, com uma procura que
valoriza mais a função decorativa das peças de olaria, os elementos decorativos têm vindo
a assumir tratamento de maior elaboração.

A partir destes elementos constituintes de formas e técnicas de produção poder-se-ão
identificar as condições de inovação no produto e no modo de produção que são
compatíveis com a certificação da produção de “barro negro de Vilar de Nantes”.

As intervenções dos vários especialistas que participaram no workshop técnico subordinado ao
tema “Diagnóstico Prospectivo da Olaria Negra de Vilar de Nantes”, não apresentaram
soluções, antes apontaram vários caminhos possíveis - como deve ser, na perspectiva da
equipa responsável pelo trabalho - para uma intervenção de ‘cuidados intensivos’ para a
recuperação dos ‘sinais vitais’ desta actividade que apresenta presentemente grandes
debilidades.

Não se pode pretender, no entanto, que se utilizem critérios de sustentação e não de
sustentabilidade para uma intervenção consistente e de efeitos duradouros

Dizia José Maria Cabral Ferreira há cerca de 10 anos e a propósito da necessidade de tomar
medidas urgentes que travassem o perigo de extinção que ameaça esta produção:

2

Castro, Fernando - “Caracterização físico-química e estudo laboratorial da louça preta em
Portugal”, in A louça preta em Portugal: olhares cruzados, Porto, CRAT, 1997.
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“Porque não se trata de manter simplesmente o passado, sacrificando-lhe o presente e o
futuro, pelo único mérito da antiguidade. Trata-se, sim, de garantir, sem idolatria nem falsa
compaixão, uma actividade que, desde a sua raiz material à sua expressão estética, pode
libertar as melhores capacidades humanas, conjugando com as mãos e o corpo todo, o verbo
criativo duma verdadeira arte de trazer por casa.” (FERREIRA, 1997)

As estratégias de recuperação não variam assim tanto das aplicadas noutros sectores em
crise:
o

afirmação da qualidade do produto;

o

reforço da competitividade da produção junto de mercados específicos: embora a
competitividade dependa da eficiência produtiva ou da formulação de um preço
concorrencial no mercado-alvo, ela não se esgota na verificação destas duas condições;
poder-se-á referir, por exemplo, que a proposta de valor de uma peça de barro negro de
Vilar de Nantes poderá beneficiar de estratégias de enriquecimento do valor
percepcionado pela afirmação do valor patrimonial e simbólico dos produtos e dos
processos produtivos - é necessário investir para que eles sejam reconhecidos i) como
um produto cultural – passível de exploração pedagógica pela comunidade educativa ii) ou
como um recurso de diferenciação do território que contribui para reforçar a sua
atractividade turística;

o

abertura à inovação formal e tecnológica;

o

aquisição de competências artísticas, técnicas e de gestão e marketing

Como é que se alcançam estes objectivos? Através de melhorias - como a equipa do
CEARTE deixou dito:
o

no processo produtivo;

o

na gestão do negócio;

o

nas condições do exercício da profissão.

Foram então identificadas algumas áreas de intervenção prioritárias:
o

Introdução de melhorias nas matérias-primas. São apontadas, em alternativa, as
soluções de utilização de pastas cerâmicas já preparadas ou da preparação da pasta pelos
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próprios oleiros segundo indicações fornecidas pelo Departamento de Cerâmica da
Universidade de Aveiro.
o

Introdução de melhorias técnicas no processo produtivo como, por exemplo, rodas de
oleiro eléctricas, novas ferramentas manuais para facilitar os acabamentos, estufa de
secagem, fornos a gás que mantenham as características do processo de cozedura
em atmosfera redutora.

o

Introdução de melhoria nas condições de exercício da profissão, designadamente ao
nível da segurança, higiene e saúde no trabalho,

o

Aumento e melhoria das competências profissionais, nomeadamente na gestão, vendas
e comunicação das unidades produtivas artesanais

o

“ A importância social dos oleiros vai decaindo em simultâneo com o desuso da olaria”. Se
se pretende manter viva a produção olárica em Vilar de Nantes há que, por um lado,
divulgar os usos culinários que as peças de olaria podem ter e, por outro, propor aos
oleiros que vendam as suas peças com a receita ou as receitas culinárias que nelas se
podem confeccionar. Manter a culinária local com o seu «paladar a barro» é manter
viva a louça preta de Vilar de Nantes.

o

Integração do Design no processo de certificação e reanimação da produção olárica
de Vilar de Nantes, enquanto disciplina privilegiada para a leitura e interpretação de
cenários de complexidade cultural, considerando dois níveis de intervenção: no apoio à
reconstituição de formas tradicionais e na sua recontextualização.

Concluindo, a enorme fragilidade que apresenta a produção actual de olaria de Vilar de
Nantes aconselha que as condições de inovação venham a ser tecnicamente apoiadas pelas
entidades acima referidas (ou por outras instituições de natureza similar, caso se não
verifiquem as condições de cooperação exigíveis), que se propõe possam vir a integrar o
Conselho Técnico de apoio ao processo de certificação.
Enquanto esse processo propiciador de condições de inovação sustentada não se
efectivar, as peças certificadas como “barro negro de Vilar de Nantes” serão aquelas que
constam do catálogo de peças apresentado neste Caderno de Especificações.
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8. Referência às normas de qualidade a que o produto está sujeito, designadamente as
que se relacionam com a fiabilidade do mesmo ou com requisitos específicos de
saúde e segurança.

Uma vez que a olaria negra de Vilar de Nantes não é vidrada (não estando sujeita a teores de
chumbo e cádmio), as normas de qualidade do produto prendem-se exclusivamente com as
questões da utilização culinária deste tipo de louça. É sabido que este tipo de louça permite
uma grande impregnação de líquidos e odores, sendo este um dos motivos mais apontados
para o seu gradual desuso na actualidade.

Entretanto, o Departamento de Cerâmica da Universidade de Aveiro, nos estudos e análises
efectuadas (às pastas utilizadas e à louça, nova e usada), e nas propostas de composição
cerâmica mais adequada poderá trazer alguns contributos para uma melhor performance da
louça negra de Vilar de Nantes nos usos culinários.

9. Proposta de entidade de controlo e certificação

Como forma de garantir a transparência e imparcialidade no processo de certificação de
produções artesanais tradicionais, acha-se por bem propor o recurso a entidades/empresas de
controlo e certificação externas aos produtores e às entidades promotoras dos processos de
certificação. Aliás, a legislação proposta pelo PPART (em fase de análise por parte dos Ministérios
que compõem este organismo), aponta precisamente para a opção por entidades acreditadas,
preparadas para o efeito e com estrutura técnica equipada para responder às exigências destas
funções.

Desta forma, consultaram-se duas empresas privadas de controlo e certificação existentes na
região norte do País – Nortequalidade, com sede em Guimarães e Tradição e Qualidade, com
sede em Mirandela -, as quais se mostraram interessadas e disponíveis, iniciando de imediato um
processo de alteração dos seus estatutos para que possam passar a certificar produções
artesanais tradicionais não alimentares (já que até ao momento, apenas certificavam produções
artesanais na área alimentar).
Assim, para o caso da olaria negra de Vilar de Nantes, sugere-se o recurso à “Tradição e
Qualidade”, com sede em Mirandela, pelos seguintes motivos:
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- encontra-se localizada na área de proximidade da produção a certificar, o que facilita a
implementação de acções de controlo por parte das equipas técnicas no terreno, diminuindo os
custos associados;
- possui uma estrutura técnica e o equipamento necessários à viabilização de um processo deste
tipo;
- oferece garantias de objectividade e imparcialidade em relação aos produtores;
- cumpre o previsto nos critérios gerais estipulados na norma portuguesa EN 45011 para
organismos de certificação de produtos

No entanto, porque também para esta empresa a situação que aqui se aponta é, de alguma forma,
nova (dado que apenas certificava bens alimentares), deverá ser por ela prevista a constituição de
um Conselho Consultivo que integre técnicos/especialistas na área da cerâmica, e mais
concretamente da olaria negra (instituições ou pessoas), um representante dos produtores e um
da entidade promotora do processo de certificação, que deverá ser o interlocutor entre os
produtores e a entidade certificadora. Desta forma, pensamos poder garantir a qualidade das
avaliações efectuadas e das propostas de certificação, bem como a imparcialidade requerida num
processo desta exigência.

Para além do atrás descrito, não há qualquer objecção à criação de uma nova entidade de
controlo e certificação, desde que cumpra todos os requisitos exigidos a uma empresa deste tipo.
No entanto, parece-nos que, pelos motivos atrás apontados, pode ser vantajoso para o processo
de certificação de produções artesanais tradicionais optarem por estruturas já montadas (e,
portanto, menos onerosas), com experiência e provas dadas neste campo de acção.
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