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ARQUEOLOGIA

A tradição oleira em Montemor-o-Novo é conhecida desde a Idade Média, tendo 
atingido o seu apogeu no século XVI quando as famosas peças pedradas aqui produzidas 
eram enviadas como parte do dote das infantas portuguesas aquando do seu casamento 
com membros das famílias reais europeias.

O Centro Interpretativo do Castelo encerra no seu interior um pequeno mas 
representativo conjunto de cerâmica utilitária de entre os séculos XIII e XVII. Cinco 
séculos de história que retratam a evolução da olaria desde a simples cerâmica de barro 
vermelho produzida localmente até às porcelanas importadas da China e com pintura e 
decoração elaboradas. Foi sobre esta diversidade de formas, matérias-primas e de 
técnicas de fabrico que incidiu esta oficina experimental de olaria, tentando-se transportar 
para a atualidade formas, peças e saber-fazer ancestrais contribuindo deste modo para o 
aprofundar do conhecimento quer de oleiros quer de arqueólogos sobre estes objetos.

Manuela Pereira
Arqueóloga

Apontamentos sobre a visita guiada ao Arquivo Arqueológico 

Montemor-o-Novo foi um centro de produção de Olaria até ao séc. XVIII/XIX. No 
Castelo, as escavações estão a fazer surgir casas e achados de cerâmica, inclusivé 
trempes, que provam que existiam olarias neste local, apesar de estar ainda não terem 
sido descobertas. Apenas cerca de 5% do espaço interior das muralhas foi escavado, 
desde 2009.

Neste acervo encontramos um grande número de peças de cerâmica, muitas 
fragmentadas e reconstruídas, bem como peças de jogos, entre outros.

As peças com pedrinhas são do barro local, e diziam que estas pedras faziam bem 
à agua de beber.
     É o facto do barro transpirar, a sua porosidade, que mantém a àgua fresca. Isto 
também dá à àgua propriedades curativas. Ferreiros e Oleiros (quem dominava a arte do 
fogo) estavam ligados a actividades curativas; na época medieval quem dominava o fogo 
era Mago.



TIJOLO 'BURRO'

Processo de construção de tijolos 'burro'

Enchemos o carrinho de mão com o barro já posto de molho no barreiro, amassado 
e misturado. Vamos até à fieira e passamos o barro para outro carrinho de mão. Da fieira 
passamos para a Eira (chão com terra seca e areia). Colocamos o molde de madeira, 
molhado, sobre o chão e preenchemos com o barro em papa. Tapamos bem as arestas e 
cantos junto ao chão, cobrimos todo o molde, e damos umas palmadinhas, se necessário, 
para nivelar. Molhamos bem as mãos e lavamos a superfície, terminando com a 
passagem final num só movimento, e não se mexe mais. Com uma mão na pega de 
madeira e outra no camarão levantamos o molde, devagar mas sem nenhuma 
interrupção; deve ser levantado todo de uma vez. Calcamos levemente as arestas dos 
tijolos com o molde, e já está.

Convém ter atenção para preencher bem as arestas e cantos, e para não colocar 
água a mais na lavagem, pois se se puser muita água fica muita 'goma' à superfície e ao 
secar vai encolher demais e rachar.

Entre cada utilização o molde volta a ser mergulhado na água, pois o barro só 
descola da madeira porque a água o faz escorregar. Este processo deve ser rápido, já 
que quando a madeira começa a absorver a água o barro não vai descolar tão facilmente.

Colocamos de novo o molde molhado encostado ao primeiro, e por aí fora.

Ao terminar as 5 primeiras filas de barro tapamos todos os tijolos com chapas de 
metal(apoiadas sobre tijolos com barras de madeira) para que estes sequem protegidos. 
Isto porque os tijolos secam mais rapidamente e racham com o vento quente do que com 
o calor, e tapados secam melhor.

Deslocamos a estrutura que faz sombra para o lado e volta ao início.

Quando os tijolos já estão secos, raspamos as arestas com excesso de barro e 
empilhamos uns sobre os outros.



TAIPA

Processo de construção em taipa

Depois de montar o taipal (molde ou cofragem de madeira) colocamos lá dentro 
uma boa dose de terra argilosa com alguma percentagem de humidade. Vamos para 
dentro do taipal e com um pilão calcamos bem aquela porção de terra, começando pelas 
arestas e cantos e só depois terminando no interior da parede. Quando chegar a um 
ponto bem sólido, colocamos em cima mais terra e repetimos o processo até preencher 
todo o taipal. Desmontamos a estrutura e voltamos a montar por cima do pedaço já feito e 
voltamos a encher do mesmo modo.

Neste caso só subimos a parede até cerca de 90cm de altura, já que este espaço 
se vai tratar de um anexo para forno e grelhado e convém ter arejamento, pelo que por 
cima da taipa a parede vai ser terminada com tijolos com aberturas, e por fim o telhado.

A terra utilizada neste processo deve ser argilosa, já que é o facto da argila ter 
partículas muito finas que lhe vai permitir uma união e coesão, o que torna este tipo de 
construção duradouro e resistente.

Para confirmar que a terra não está húmida ou seca demais, pegamos numa mão 
meio cheia de terra (retirando as pedras) e apertamos a mão, calcando bem a terra. Ao 
abrir a mão a terra deve estar compactada num formato tipo croquete, e ao deixar cair 
esse 'croquete' ele deve desfazer-se. Se ao abrir a mão a terra se fragmentar é porque 
ainda está seca demais; se ao deixar cair o 'croquete' ao chão ele não se partir, é porque 
tem água a mais (adicionamos então mais terra seca).

Antes de começar a subir a parede com terra devemos fazer uma base bem 
resistente junto ao chão, fazendo uma primeira camada com pedras grandes unidas com 
uma argamassa de cal e areia.

Esta mistura de cal e areia torna-se num corpo sólido e forte ao secar, pelo que tem 
diversas utilizações em construções em terra; serve também para rebocar o exterior de 
uma parede de tijolos de adobe, já que este método é mais susceptível a danos causados 
pelas chuvas do que a taipa. 

Os tijolos de adobe são feitos do mesmo modo do que o tijolo 'burro', sendo que a 
única diferença é que não são cozidos e junta-se palha na mistura. Ao ficarem secos 
estão prontos. Entre os tijolos podemos colocar apenas terra com areia para os unir, mas 
convém rebocar o exterior com a argamassa com cal, à qual podemos juntar barro ou 



outro pigmento para obter coloração. Já nas paredes interiores podemos rebocar apenas 
com barro com areia (se não tiver areia faz rachas) e decorar e texturar a gosto, coisa que 
também podemos fazer no exterior.

Tal como a argila na natureza ao longo de centenas e centenas de anos fica cada 
vez mais compacta até se tornar pedra (xisto), uma construção em taipa fica ao longo do 
tempo cada vez mais forte, e daí existirem hoje em dia grandes construções feitas em 
terra com centenas de anos de idade.

A cal é o que resulta do calcário cozido. Quando deitamos água na cal ela faz 
reacção química e ferve; durante esse processo a cal passa a cal viva. Quando amansa, 
pousa e termina a reacção passa a ser cal hidratada ou apagada. Esta cal vende-se em 
líquido ou triturada em pó. Usa-se para caiar e para fazer argamassa com areia.

O calcário é uma rocha sedimentar que ao ser cozida passa a ser cal. O forno de 
cal coze a 1000 e poucos graus durante alguns dias. Uma pedra pequena de calcário 
pode ser cozida numa fogueira, e uma um pouco maior pode ser cozida num forno 
eléctrico (dentro de um pote ou taça) em poucas horas.

MATERIAIS CERÂMICOS

Argilas e Inertes

A argila  (ou  barro)  origina-se  a  partir  da  decomposição  ou  metamorfose  de 
rochas-mãe,  durante  milhões  de  anos,  através  de  ataques  químicos  ou  físicos  que 
produzem a sua fragmentação em partículas muito, muito pequenas. 

Essas  partículas  são  extremamente  leves,  e  acabam  por  ser  levadas  pelas 
correntes de água e depositadas no lugar onde a força hidrodinâmica (o movimento dos 
fluidos)  já  não é  suficiente  para  as  mover.  Desse modo,  as  partículas  mais  pesadas 
depositam-se primeiro, as outras depositam-se de acordo com o seu peso pelo decorrer 
do  caminho,  e  as  mais  leves  depositam-se  mais  à  superfície,  nos  locais  chamados 
saibrais ou jazidas. 

As argilas formadas deste modo são as  Argilas Secundárias ou Sedimentares. 
Estas  foram transportadas para  longe da rocha-mãe pela  água e misturaram-se com 
diversas matérias orgânicas pelo caminho. Assim, estas formações mais superficiais são 
menos  puras  e  menos  limpas,  sendo  essas  impurezas  que  lhes  conferem  maior 
plasticidade, por isso estas argilas são finas e plásticas. Normalmente têm grande teor de 



óxido de ferro ou tons escuros, como no caso do barro vermelho, que é bastante comum. 
Por outro lado, as Argilas Primárias ou Residuais são formadas no mesmo local 

da rocha-mãe e são pouco atacadas por agentes atmosféricos. Possuem partículas mais 
grossas (logo, são pouco plásticas) e coloração mais clara, já que são mais puras. O seu 
nível de fusão é bastante elevado. 

O caulino é uma das argilas deste tipo.

Nos saibrais tudo isto é aos poucos depositado e a argila fica separada das rochas 
moídas (por exemplo, granito), feldspato, quartzo, areias, mica, etc. Estes materiais são 
inertes,  ou seja não estão activos, não reagem nem se vão alterar na cozedura. São 
muitas vezes incorporados nas argilas para aumentar a sua estrutura e resistência ao 
choque térmico.

Podemos ainda encontrar nestas grandes misturas outras matérias, consoante o 
percurso e 'historial' de cada jazida.

Entretanto as argilas põem-se a decantar em água para separar bem os materiais; 
os pesados depositam-se e os mais leves ficam em cima. A camada mais superficial é a 
nata da argila, o barro com as partículas mais finas, a  terra sigilata.  Usa-se o barro 
grosso para peças grandes, com esqueleto, e o barro fino para peças mais delicadas. A 
terra sigilata usa-se muito para engobes.

Outros apontamentos

     O calcário sobrevive à cozedura, mas transforma-se em cal, e com o tempo basta 
ir absorvendo humidade para expandir e rebentar. No entanto, a partir dos 1000ºc a cal 
vitrifica e já não dá problemas. Em caeiras, no Escoural, na Serra de Mon Furado, existe 
muito calcário.

Argilas  com cal  chamam-se argilas  gredas,  normalmente  não são boas para  a 
olaria já que a cal expande com a água (ou humidade). 

Sílica é areia de rio, mas so vitrifica aos 1100ºc. Encontra-se nos rios, por exemplo 
em melides, na costa da galé, onde existe um centro de extracçao de areia.

Em Óbidos  há  uma jazida  de  caulino  (de  onde  este  veio),  onde  vendem mas 
tambem deixam retirar do bruto.

Em Vila real há muitas zonas de mica, a  mica faz as peças brilhar, vermiculite é a 
mica expandida.

O  silicato  de  sódio é  um  desfloculante,  ou  seja  liquidifica  a  pasta  sem  ser 
necessário  usar  água,  portanto  encolhe  muito  menos.  Para  tapar  rachas  secas  e 
irreparáveis misturamos silicato de sódio com a pasta da peça e usamos essa mistura nas 
rachas. O silicato de sódio funciona também como cola.



Outros desfloculantes: saliva, cinza, sangue de boi, calgon ou qualquer vidrado.
O  bórax funde  a  uma  temperatura  muito  baixa  e  é  bom  para  obter  engobes 

vitrosos em baixa temperatura.
Cinza adicionada na pasta aumenta a resistência ao choque térmico.
A Goma Arábica serve como cola e aglutinante para engobes e vidrados; no forno 

arde e desaparece.
O  Talco também é  um inerte;  aumenta  a  resistência  ao  choque  térmico,  mas 

quanto mais usarmos, mais plasticidade tira (como qualquer inerte). Uma pasta com 5% 
de Talco já vai adquirir alguma resistência, e não convém colocar mais de 15%. O Talco é 
uma pedra natural, e o pó de talco que se encontra à venda é esta pedra triturada em pó, 
sem processos adicionais.

Pastas utilizadas

Caulino + Sílica
(quantidades aleatórias)
-  alta  temperatura,  pasta gres muito  branca,  com feldspato ficava porcelana;  aguenta 
choque térmico,  gres de sal  ou raku;  muito pouco plástica e frágil  em estado cru;  foi 
colocada em taças que serviram de molde

Barro da Aguada
70% barro Aguada / 10% Areia / 10% Talco / 10% Chamote
- baixa temperatura; aguenta choque térmico, forno raku ou buraco; está no carrinho junto 
ao forno grande

TCR1 
47kg Vendas Novas / 10kg Caulino / 10kg Sílica / 10kg barro Aguada
- alta temperatura, forno gres de sal; primeira pasta usada na roda

TCE1
70% Vendas Novas / 10% Chamote / 5% Talco / 15% Areia
- baixa temperatura; aguenta choque térmico, forno raku ou buraco; está nos sacos pretos

GR1
35% Caulino / 40% Barro Aguada / 15% Sílica / 10% Chamote
- alta temperatura; forno gres de sal; está no carrinho junto ao GR3

GR2
60% Barro Aguada / 10% Vendas Novas / 10% Areia / 20% Chamote

GR3
35% Caulino / 35% Barro M / 15% Chamote / 15% Areia
- alta temperatura; gres de sal; está na selha, pouca quantidade



RODA DE OLEIRO

Fazer uma peça na roda

Para trabalhar bem na roda é preciso uma grande calma e concentração. Desde 
amassar o barro até terminar a peça temos que sentir o nosso equilíbrio e o equilíbrio do 
barro.

Amassamos bem o barroo, fazemos uma bola com a base achatada (pela) e esta é 
colocada no centro (seco) da roda. Começamos a girar o prato e com o dedo mindinho 
colamos a pela à base, e só depois começamos a adicionar água. Centramos bem o barro 
com firmeza, se ajudar podemos apoiar os cotovelos nas pernas. A mão direita pressiona, 
enquanto que a esquerda só ampara.  Subimos usando o Monte da Lua e descemos 
usando o Monte de Marte, repetindo o processo quantas vezes forem necessárias até o 
barro estar bem centrado. Chegando a esse ponto podemos abrir a forma, pressionando 
com o polegar até bem fundo e alargando e subindo as paredes pouco a pouco, repetindo 
os movimentos.

Devemos ter  atenção  para  não  deixar  a  base  demasiado  grossa  pois  isso  irá 
causar rachas nas zonas mais finas (que secam mais rápido). Ao terminar, retiramos a 
peça do prato com o garrote e deixamos secar até estar sólida mas não totalmente seca; 
aí podemos acertar o fundo.

O barro para a olaria deve ser plástico mas com areia e resistência.



ACABAMENTOS

     Revestimentos, engobes e vidrados

     Usámos diversas técnicas de decoração nas nossas peças,  de acordo com as 
características das matérias-primas e o tipo de cozedura adequado para cada pasta.

No  forno  de  buraco,  de  baixa  temperatura,  recorremos  a  engobes  naturais  e 
elaborados  bem  como  a  um  leque  variado  de  elementos  como  sulfatos  e  matérias 
orgânicas, aplicados na altura de enfornar. 

Calcinámos casca de arroz e folhas de oliveira para obter cinzas, vidrados naturais 
de alta temperatura; adicionando a estes outros elementos obtivémos diversos vidrados 
para gres de sal.

Nas peças para Raku aplicámos vidrados à base de chumbo, que funde a baixa 
temperatura, e ficámos a conhecer o Raku pelado.

BURACO

Engobes para o forno de buraco

Fizémos diversos engobes para aplicar nas peças que foram cozidas no forno de 
buraco.   Usámos a  terra  sigilata de  engobes naturais  (barros de Estremoz e outros 
locais,  Caulino,  Ocre,  etc)  e  de  engobes  elaborados  (Caulino  com  corante  amarelo, 
caulino com óxido de cobalto, caulino com óxido de cobre e caulino com óxido de crómio).

Aplicámos estes engobes deixando secar a primeira camada e polindo com um 
pano seco e repetindo o processo na segunda camada de engobe (da mesma cor ou de 
outra cor). Este polimento deu lustro ás peças deixando-as com um brilho suave, e nos 
casos  onde  foram usados  engobes  de  cores  diferentes  os  resultados  variaram,  com 
manchas de diferentes cores.

A queima no forno de buraco vai produzir maioritariamente manchas escuras, por 
isso obtemos resultados mais óbvios se usarmos engobes de tons claros.



GRES DE SAL

No forno de grés de sal não são necessários vidrados, uma vez que o próprio 
cloreto de sódio reage com o quartzo presente na argila e vitrifica, mas mesmo assim 
estes podem ser aplicados. 

Preferencialmente, as peças para grés de sal devem ser engobadas por fora e 
vidradas por dentro, já que nas formas muito fechadas o sal só bate no lado de fora. 

Engobes para gres de sal

Um  engobe  pode  ter  80%  de  caulino,  10%  de  feldspato  e  10%  de  sílica, 
adicionando a  esta  base o  componente  que vai  dar  a  coloração.  Se alterarmos esta 
receita para 20% de feldspato obtemos um engobe vitroso. 

Para obter amarelos e laranjas usamos óxido de estanho (no entanto este é de 
baixa temperatura, logo, muito fusível); para verdes usamos rutilo ou óx. de cobre (é das 
cores mais difíceis de obter); para termos os azuis acrescentamos óx. de cobalto, um dos 
óxidos  mais  refractários  de  todos.  No  caso  do  vermelho  'sangue  de  boi',  este  é 
conseguido com carbonato de cobre em atmosfera redutora, mas este volatiliza-se aos 
1100ºc e contamina todo o forno, por isso devemos usar um forno só para este efeito. Os 
óxidos de Ferro e de Manganês vitrificam aos 1100ºc., são de baixa temperatura. Estes 
óxidos não atraem o sal, ao contrário dos engobes de caulino ou cobalto, que atraem 
bastante o sal.

Vidrados para gres de sal

Um vidrado é composto por três elementos: O fundente (derrete o vidro, como o 
feldspato), o estabilizador (como o caulino, que segura o vidro impedindo-o de escorrer e 
ajuda a agarrar ao suporte) e o vidro (sílica ou quartzo). A esta base, podem ser 
adicionados óxidos e/ou outros componentes.

A cinza é um vidrado natural composto por vidro, alumina, feldspatos, magnésio, 
ferro, etc.. que por si só compõe um vidrado de alta temperatura ideal para gres de sal. 
Esta é obtida através da queima de cascas de arroz ou folhas de oliveira e da sua 
calcinação a 750ºc, pois contém soda cáustica, que sendo tóxica deve ser eliminada indo 
ao forno a esta temperatura ou sendo lavada durante 10 dias, separando assim a potassa 
(soda cáustica) dos silicatos de sódio, potássio, etc..

Uma vez que um vidrado de cinza pura pode ficar muito áspero (com muitos efeitos 
desagradáveis  para  peças  utilitárias),  podemos  acrescentar-lhe  feldspato  e  caulino. 



Podemos usar até 70% de cinza, mas a partir de 50% começa a ficar com uma superfície 
bastante agressiva.

A base dos compostos  será  50% cinza,  40% feldspato  e 10% caulino e serão 
usados a cerca de 1260ºc (porque a menos de 1250 não há vitrificação do sal).

Diagrama triaxial (de 66 amostras) -  diagrama de amostras em que se coloca 
cada um dos componentes em cada uma das três pontas.

Receitas de Vidrados para gres de sal

1 - 100gr cinza de oliveira
2 - 100gr cinza mista
3 - 100gr cinza de casca de arroz
4 - Base transparente: 50gr cinza oliveira, 40gr feldspato, 10gr caulino, 10gr frita
5 - Verde chumbo escuro: 50gr cinza oliveira, 40gr feldspato, 10gr caulino, 4gr óx. cobre, 
2gr óx. Ferro
6 - Branco Virgínia: 50gr cinza de arroz, 40gr feldspato de lítio, 10gr caulino, 3gr óx. 
estanho, 5gr sílica zircónio, 30gr frita
7 - Azul Mimi: 50gr cinza de arroz, 40gr feldspato de lítio, 10gr caulino, 5gr óx. estanho, 
1gr óx. cobalto, 30gr frita
8  -  Verde  Graça:  50gr  cinza  de  arroz,  40gr  feldspato  de  lítio,  10gr  caulino,  5gr  óx. 
estanho, 2gr óx. ferro, 4gr óx. cobre, 30gr frita
9 - Basáltico Eloi: 50gr cinza mista, 40gr basalto, 10gr caulino
10 - Transparente Misto: 50gr cinza mista, 40gr feldspato, 10gr caulino, 10gr frita
11 - Preto Ana: 50gr cinza mista, 40gr feldspato, 10gr caulino, 6gr óx. cobre, 2gr óx. Ferro
12 - Azul petróleo escuro: 50gr cinza mista, 40gr feldspato, 10gr caulino, 1gr óx. cobalto, 
1gr óx. ferro, 3gr óx. Titânio
13 - Castanho Marta: 50gr cinza mista, 40gr feldspato de sódio, 10gr caulino, 5gr óx. 
rútilo, 2gr óx. Titânio
14 - Verde de cinzas mistas: 50gr feldspato, 40gr cinza mista, 10gr caulino, 1gr óx. rútilo, 
2gr óx. Cobre
15  -  Azul  de  cinzas  mistas:  50gr  feldspato,  40gr  cinza  mista,  10gr  caulino,  5gr  óx. 
estanho, 1gr óx. Cobalto
16 -  Branco de  cinzas mistas:  50gr  feldspato,  40gr  cinza  mista,  10gr  caulino,  10gr 
carbonato de cálcio, 15gr óx. estanho, 5gr óx.  Zinco
TR - Transparente: 60gr feldspato potássico, 30gr sílica, 10gr caulino
TR-OP - Transparente Opaco: 40gr feldspato potássico, 20gr caulino, 30gr sílica, 5gr óx. 
titânio, 5gr óx. Zinco
TR-LU - Translúcido: 50gr feldspato potássico, 6gr argila branca, 6gr carbonato de bário, 
6gr carbonato de cálcio, 10gr quartzo, 6gr óx. zinco, 10gr frita alcalina



RAKU

Receitas de vidrados para Raku

Bases feitas a partir dos materiais que compõem os vidrados de baixa temperatura:
Base I – 70gr zarcão, 20gr sílica, 10gr caulino
Base II - 70gr zarcão, 20gr sílica, 10gr estanho
Base III – 70gr frita TR109, 30gr zarcão
Base IV – 80gr frita TR109, 20gr zarcão

Óxidos corantes adicionados a estas bases:
I 1 – verde – 2gr ferro, 1gr cobre
I 4 – azul – 0,8gr cobre, 1gr cobalto
I 9 – vermelho – 1gr crómio
I 11 – mel – 2gr ferro, 7gr amarelo (corante)
II 4 – grafite – 5gr caulino, 10gr feldspato, 20gr cobre
IV 1 – azul turquesa – 1,5gr cobre
IV 3 – amarelo – 3gr caulino, 10gr amarelo (corante)

Antes da cozedura, estes vidrados apresentam uma coloração cor de  laranja muito 
forte devido à presença do chumbo (zarcão). Este é um material bastante tóxico que deve 
ser  manuseado  com  atenção  e  estas  peças  não  devem  ser  utilizadas  para  fins 
alimentares.

Raku pelado

Numa peça já chacotada podemos aplicar qualquer desenho com fita cola ou lápis 
de cera. De seguida aplicamos uma boa camada de caulino (banho ou pincel, sendo que 
quanto mais grossa a camada melhor) e deixamos secar muito bem. De seguida damos 
outro banho de qualquer vidrado, o que vai ajudar o caulino a descascar.

Como o corpo cerâmico já encolheu (na chacota) e o caulino não, este no forno vai 
encolher bastante, rachar e começar a descolar-se.

Ao  sair  do  forno  e  deparar-se  com  uma  redução  de  oxigénio  causada  pela 
serradura, as fissuras e as partes do caulino já descoladas vão ficar pretas e com linhas 
esbatidas. Os desenhos e as zonas que tinham fita-cola tambem vão ficar realçados a 
negro.

Moloquite:  chamote de caulino. Este misturado com o caulino ajuda a casca a 
descolar, pois faz com que ele não se agarre tanto à peça. O moloquite por si só não se 
agarra à peça.



COZEDURAS

Tipos de fornadas realizadas

Foram várias as fornadas realizadas nesta Oficina, não apenas as que se 
encontram aqui descritas (algumas feitas mais do que uma vez) mas também em fornos 
eléctricos e outros fornos a lenha.

Para além da lenha, recorremos a combustíveis como a palha, serradura, ervas 
(forno de buraco e de serradura) e gás (Raku).

Em quase todos os fornos tirámos proveito dos dois tipos de atmosfera, oxidante e 
redutora, para obter determinados resultados.

Desde cozeduras simples que se podem repetir numa lata de tinta, passando por 
outras que tiram proveito de cascas de banana e borras de café, até fornadas mais 
complexas que atingem quase 1300ºc.; entre baixa e alta temperatura e cozeduras com 
durações entre 30 minutos a 30 horas, foi-nos proporcionado um grande leque de novas 
experiências e de novas aprendizagens, para além do entusiasmo que envolveu conhecer 
todos estes novos processos.

FORNO DE BURACO

Este forno é realizado num buraco escavado na terra ou algo que se assemelhe a 
isso. As peças são empilhadas dentro do buraco juntamente com palha e madeira e por 
cima faz-se uma fogueira, que arde durante cerca de 2h30/3h. Passado este tempo o 
buraco é coberto com chapas metálicas e não se volta a mexer até ter arrefecido. 

Este forno chega a atingir temperaturas de 1000ºc ou mais, mas implica um choque 
térmico nas peças já que a temperatura sobe muito rapidamente, e por isso o barro deve 
ter bastante areia, chamote ou outros inertes, que aumentam a sua resistência ao choque 
térmico. Também devido a esta subida de temperatura rápida, as peças que vão para o 
forno de buraco já foram chacotadas, e daí o forno ser alimentado durante apenas cerca 
de 3 horas. Se as peças não estiverem chacotadas a queima do forno tem de ser muito 
lenta, com lenha fina em pouca quantidade durante cerca de 6 horas, e depois mais 3 
horas com fogueira alta. Isto porque até aos 600ºc o barro está ainda a largar humidade, 
e esta subida deve ser feita lentamente. As peças também podem ser chacotadas numa 
lareira e irem depois para o buraco.

Os efeitos que resultam deste tipo de forno são causados por várias reacções que 
acontecem  na  queima  de  diversos  materiais  como  sulfatos,  fio  de  cobre,  resinas  e 
diversas matérias orgânicas. Antes de ir para o buraco, aplica-se em cada peça sulfatos e 
outras matérias como plantas resinosas, palha, sal, borras de café, cascas de banana ou 
laranja,  algas,  fio  de  cobre,  etc.;  estes  materiais  combustíveis  vão  criar  oxidação  e 
produzir diversos efeitos e tons. Podemos prender estes materiais às peças com pedaços 



de barro, fio de cobre e papel de alumínio (o que vai evitar a falta de oxigénio na peça 
fazendo com que ela não fique muito escura) ou deitá-los directamente sobre o fundo do 
forno ou sobre todas as peças.

O Sulfato vem do sal e de óxidos metálicos (daí sulfato de ferro, cobre, etc.). Os 
Sulfattos e os sais derivam de compostos químicos à base de enxofre, que resultam de 
precipitações. O sal grosso é cloreto de sódio (cloro mais sódio).

Se os resultados do forno de buraco não forem satisfatórios, uma nova queima vai 
'limpar' todos estes efeitos.

Montar o forno de buraco

Aproveitámos  o  barreiro  e  fizémos  um  muro  com  tijolos.  Este  muro  pode  ter 
algumas entradas de ar, para que as peças não fiquem tão escuras (falta de oxigénio). 

Se  fosse  necessário  cavar  um  buraco,  este  seria  feito  com  uma  enxada,  do 
tamanho que quiséssemos o forno, e não era preciso fazer mais nada nas paredes do 
interior do forno.

Juntámos perto do forno um bom monte de lenha, grossa e fina. E quatro carrinhos 
de mão de palha. Despejámos dois destes carrinhos de palha seca no fundo do forno, 
calcámos,  adicionámos uma grelha  feita  com lenha grossa,  mais  palha,  serradura   e 
jornais. Empilhámos as peças umas junto das outras (as matérias colocadas em cada 
peça também vão afectar as peças ao lado) e por cima colocámos mais lenha grossa e 
fina,  pinhas e jornais,  fazendo uma fogueira alta.  Também podemos ensopar pão em 
álcool e usar essa 'esponja' como acendalha. Acendemos o fogo e fomos alimentando 
sempre a fogueira com lenha e palha (colocada a favor do vento).

A palha faz muita cinza e a cinza cobre as peças e eleva o calor. A caruma arde 
muito rápido, o ideal é usar fardos de palha compacta.



Passadas as 3 horas tapámos o forno com as chapas metálicas e só destapámos 
no dia seguinte. Quanto mais tempo estiver tapado, melhores os resultados.

Quando destapámos o forno, lavámos as peças na água para limpar e perceber os 
resultados.  Podemos passar  nas peças uma graxa feita  com  óleo de linhaça e cera 
virgem, o que vai não só proteger as cores e os efeitos como fazer sobressair as cores.

Segurança

Área à volta do forno sempre limpa e molhada, ir molhando sempre ao longo da 
queima.

Não usar roupa sintética mas sim algodão. Não usar saias largas. Calças de ganga 
é o ideal.

Ter a mangueira sempre perto, se necessário deitar muita água para o chão. A 
areia também apaga o fogo. Ter atenção aos extintores,  apenas alguns são indicados; 
outros podem provocar uma reacção contrária.

FORNO DE SERRADURA

Este forno consiste em amontoar as peças juntamente com serradura dentro de 
uma estrutura metálica e deixar este material de combustão queimar muito lentamente, o 
que  vai  provocar  uma  cozedura  em  atmosfera  redutora,  resultando  dela  peças 
parcialmente ou totalmente pretas, conforme o nível de redução.

Usamos um bidon metálico com furos em toda a sua superfício, incluindo na base 
(para o oxigénio entrar)  e com um tubo de cartão ao centro.  Enchemos o bidon com 
serradura  e  entre  esta  vamos  amontoando  as  peças,  juntamente  com  ervas  verdes 



resinosas (vão ajudar a deixar as peças pretas na redução) e bosta de vaca. Calcamos 
tudo muito bem enquanto vamos preenchendo o bidon e vamos borrifando com água, 
para ajudar a compactar.

Com o bidon apoiado em cima de 3 ou 4 tijolos e elevado a alguns cms do chão, 
colocamos lenha, palha e jornal por baixo do bidon, o que vai ajudar a iniciar a queima no 
interior do forno. Também podemos atirar uma bola de pao embebido em petróleo para 
dentro do tubo para ajudar a pegar fogo. Pegamos fogo à lenha e aguardamos até que a 
serradura se torne o material de combustão; a lenha acaba por ser queimada totalmente e 
o fumo passa a sair apenas pelo topo do tubo, indicando que o seu interior está a ser 
consumido, muito lentamente, de baixo para cima. Este processo demora várias horas ou 
até dias, dependendo do tamanho do forno e qualidade da serradura. 

Entretanto  o  tubo  de  cartão  queima-se  totalmente  e  desaparece,  deixando  um 
buraco no forno por onde podemos espreitar e ver o interior incandescente. 

Quando quase todo o material combustível tiver sido consumido tapamos todas as 
entradas de ar; colocamos por cima do bidon chapas metálicas com tijolos por cima e 
tapamos todas as frestas e buracos com barro em papa. O objectivo é não sair fumo 
nenhum de dentro do forno, o que vai impedir o oxigénio de entrar e assim as peças ficam 
pretas. Também podemos cobrir o interior do bidon com terra ou areia, antes de o tapar.

Para  ter  melhores  resultados  devemos  usar  pó  de  serradura  e  muitas  ervas 
resinosas. Também é importante humedecer a serradura de modo a calcá-la muito bem.

As peças podem ser chacotadas neste forno, mas devem estar dispostas o mais 
horizontalmente possível, de modo a cozerem uniformemente.

Esta  cozedura  não  exige  muita  atenção,  já  que  o  forno  não  precisa  de  lenha 
(alimenta-se  da  serradura)  e  se  trata  de  uma  queima  bastante  segura  e  controlada. 
Podemos até usar como recipiente uma lata de tinta de 20 litros.

FORNO DE GRES DE SAL

Forno que atinge os 1280ºc. A técnica especial deste processo envolve colocar sal 
na câmara de queima do forno; este volatiliza e vai reagir com a superfície da argila, 
deixando uma camada de vidrado sobre as peças previamente chacotadas.

O material de enforna é picelado com alumina (material bastante refractário) para 
proteger as placas e cilindros do vidrado causado por este 'banho de sal', que não se 
agarra à alumina. As peças não são pousadas directamente em cima das placas; faz-se 
uma pasta com 1/3 de caulino, 1/3 de alumina e 1/3 de farinha de trigo e coloca-se na 
base das peças 3 chapinhas desta pasta, para que tudo se solte bem na desenforna.

Depois de estar todo o interior do forno montado, com cones pirométricos (para 
poder espreitar e ir controlando a temperatura), tapa-se a entrada do forno com uma 
parede dupla de tijolos e barro em papa, deixando em diferentes pontos uns cilindros 
deitados entre os tijolos, para se poder espreitar lá para dentro.

A câmara de queima do forno de gres salgado tem duas entradas: uma ao nível do 
chão por onde se alimenta o forno até cerca dos 900ºc. E outra um pouco mais acima. 
Chegando a certa temperatura o calor já não sobe mais alimentando a primeira entrada; 
passamos assim a alimentar o forno através da janela por onde se irá colocar o sal, 
mantendo a porta bem fechada sempre que não se estiver a colocar mais lenha ou sal.

O sal é lançado para a câmara de queima aos 1260ºc. Este é amontoado sobre 
placas de lenha, humedecido com água (necessária à reacção química que se pretende) 
e é tudo junto lançado para dentro da câmara de fogo. O sal (cloreto de sódio, NaCl, cloro 
e sódio) explode com o calor do fogo, quebrando e fragmentando o sódio. A água vai 



interferir com este, produzindo hidróxido de sódio (ou soda cáustica, NaOH). Este ácido, 
juntamente com o cloro, vai produzir ácido clorídrico (altamente tóxico), que vai espalhar-
se por toda a câmara de cozedura reagindo com as partículas de quartzo (sílica) 
presentes na argila e formando um vidrado na superfície das peças.

Após a colocação do sal fecham-se todas as chaminés e observa-se o fumo dentro 
do forno por uma única abertura. Quando a fumaça baixar pode-se colocar mais sal. É 
importante  fechar  todas  as  aberturas  após a  colocação do sal,  uma vez  que toda a 
fumaça é tóxica.

Faz-se uma pausa de 10 min, abrindo as chaminés do forno para que a atmosfera 
reoxide. Coloca-se lenha para subir a temperatura e volta-se a salgar, a não ser que os 
resultados observados já sejam os pretendidos.

Por último, faz-se um resfriamento rápido, abrindo todos os buracos e deixando a 
temperatura baixar até aos 900ºc. (o que deve durar cerca de 5 minutos) para que entre 
oxigénio na atmosfera, pois a combustão da madeira queima o oxigénio e os resultados 
são mais visíveis se as peças forem  bem oxidadas. Esta acção irá aumentar os efeitos do 
sal, acentuando o efeito de pele casca de laranja (retracção do vidrado) e deixar as peças 
mais claras. Deve-se ter cuidado para não descer a essa velocidade até muito abaixo dos 
900ºc. correndo o risco das peças estalarem, pois aos 800ºc vão-se dar outro tipo de 
reacções e nessa altura a temperatura deve estar a descer lentamente, até esfriar e ser 
altura de abrir o forno, pouco a pouco.

A queima de sal pode ser realizada a lenha ou a gás. Devem ser usados 8kg de sal 
por cada metro cúbico, podendo chegar aos 10 ou 12kg, se o forno ainda for virgem. 
Pode-se igualmente colocar o sal dentro de sacos directamente no forno (esta técnica é 
mais usada no forno de gás, uma vez que a abertura é, à partida, mais pequena).

O carbonato de sódio (Na2CO3) é produzido a partir do cloreto de sódio e é menos 
tóxico.  O bicabornato de sódio (NaHCO3) é obtido através do carbonato de sódio.  O 
bórax é um sal de baixa temperatura; no entanto, não é possível fazer um forno de sal a 
baixa. 

Todas estas peças podem ser utilizadas para fins utilitários/alimentares.
As pastas usadas para gres de sal devem ter bastante quartzo, pois é com este 

elemento que o sal vai reagir. Podemos acrescentar 30% de quartzo numa pasta de gres 
ou usar uma pasta com bastante caulino e algum chamote; de qualquer das formas 
devemos dar prioridade às argilas primárias.



FORNO DE RAKU

A técnica  especial  deste  processo é  de  retirar  as  peças vidradas do  forno  em 
estado incandescente e colocá-las sobre serradura, tapando-as de imediato com mais 
serradura ou mergulhando-as em água. Isto provoca uma brusca redução de oxigénio e 
de temperatura; o fumo produzido tende a ligar-se com a superfície da peça e havendo 
uma falta de oxigénio devido à serradura e fumo que a tapam são produzidas zonas 
enegrecidas.

No caso do Raku pelado, a peça deve ser raspada com uma faca imediatamente 
após passar pela serradura e pela água, pois é deste modo que o caulino irá descascar 
mais facilmente deixando à vista craquelés e desenhos escurecidos pela redução.



EXPOSIÇÕES

A aprendizagem da Olaria exige tempo, silêncio, persistência.
A terra, combinada, fina e bem amassada, pede ao oleiro o corpo todo, gera um 

centramento de si sobre a argila, erguendo-a, dando uma forma e criando um vazio que 
poderá vir a guardar a água, o mel ou esconder sementes...

Foi esta a ambição da Oficina de olaria.
Os nossos corpos tentaram superar o peso da matéria.

Demorou a transformar, muitas tentativas e o voltar sempre a tentar, uma e outra 
vez, saindo o possível primeiro, para depois sair algo desejado, uma tigela ou uma 
garrafa, uma forma com um centro.

Conheci a Flávia Santoro no seu sítio, nos arredores da Cidade de Cunha. Nesse 
encontro reconheci no seu trabalho a agilidade e a qualidade na transmissão do 
conhecimento, a clareza da exposição e a doçura no trato. Ficámos em contacto e, sem 
saber, erguemos uma ponte aérea entre as nossas cidades. Ambas reconhecemos as 
semelhanças entre elas: a escala, o desenho das casas, a organização das ruas, um 
pequeno mercado, um telheiro/olaria desviado do centro. Muito movimento cultural, 
muitos artistas a habitar o espaço e a dinamizar e projectar estas cidades como centro da 
sua produção artística.

As duas associações, a que cada uma de nós pertence, a Flávia ao Instituto 
Cultural Cerâmica de Cunha e eu às Oficinas do Convento, podem ser o suporte do 
movimento, criando eventos, fazendo a mediação junto do poder local, para que a 
distância se encurte e outros possam participar, aprendendo e trocando conhecimentos, 
tornando cada vez mais visível o caminho percorrido, criando laços.

Do encontro ficou uma surpreendente Exposição Transitórios, assim nomeada 
pela Flávia Santoro. Organiza-se em três núcleos de peças: os utilitários, os instrumentos 
de percussão e as esculturas antropomorfas. Destas saliento a peça Árvore da vida, a 
mais surpreendente deste grupo, na qual a artista reuniu a força vital, o desejo da 
superação e a fantasia, sabendo bem que a metamorfose viria pela acção do fogo e do 
sal, reveladores da força oculta presente no modelado fresco e cru, transmissores da 
beleza das coisas vividas.

Neste tempo de Agosto, todos, num esforço orgânico, aprendemos a combinação 
dos elementos, multiplicámos experiências, testamos vários campos da resolução 
cerâmica, desde dos 900 º aos 1260º. Do Forno de Buraco, passando ao de Raku e 
concluindo com o de Grés de Sal, percorreram-se as diferentes possibilidades de 
transformação que se operam na cerâmica.

Partimos de uma intenção, atender à realização dos desígnios de cada um, em 
cada momento da experiência da sua vida transitória e por isso infinita, como acontece 
aos elementos que dão forma ao nosso corpo.

Virgínia Fróis
Escultora



'TRANSITÓRIOS', FLÁVIA SANTORO

A presente exposição é o resultado da residência em Momtemor-o-Novo, assim 
como da Oficina de Olaria/Torno, engobes e queima de sal que ministrei no Telheiro da 
Encosta do Castelo.

Ao chegar a Montemor-o-Novo percebi logo a sua atmosfera especial. Um sítio 
onde se incentiva e se cria cultura, respira arqueologia e arte. 

Seu povo, acolhedor e alegre logo me fizeram sentir em casa. 
A visita ao Museu Arqueológico e às escavações e sala de cerâmicas 

arqueológicas do Castelo tiveram impacto sobre a minha poética. 
A ida à Gruta do Escoural , com sua linda arte parietal fez-me pensar na 

transitoriedade do tempo, das formas, e de todas as coisas... 
Todos os seres formas na natureza estão em constante mutação, tudo se reforma, 

se recria, e passa...

Aqueles artistas, desde o paleolítico Médio já se expressavam através das 
gravuras e pinturas nas pedras de suas grutas. Mais recentemente achados 
arqueológicos nas encostas do castelo, indicam que os oleiros de Montemor-o-Novo 
faziam seus potes e objectos utilitários e rituais desde o séc. XII. Hoje artistas de todos os 
lados do mundo continuam a criar, também nas encostas deste Castelo, no Telheiro.

A redescoberta de algumas formas da Olaria Portuguesa foram meu ponto de 
partida para esta exposição. A partir delas, iniciei o trabalho, com a ambiguidade presente 
em todos os objectos. A mudança de formas utilitárias para formas escultórias, que 
compõem meu imaginário, estão presentes. Cerâmicas Utilitárias, decorativas, e 
Esculturas compõem a mostra, mostrando a mutação dos objectos úteis aos inúteis... 

Nas artes, acredito que o fazer Cerâmico, é o dos mais primitivos, que nos coloca 
mais em contacto com a natureza, os elementos fogo, terra, ar e água; é um fazer 
também que nos coloca com os pés no chão. Não basta apenas modelar o barro, é 
preciso secá-lo, decorá-lo, e transformá-lo no fogo, em pedra dura... Pura alquimia!

Neste percurso, entre a peça feita, e a finalmente queimada (às vezes duas 
queimas), muitas vezes acidentes e perdas acontecem, muitas surpresas maravilhosas 
também! 

Trabalhamos com o imponderável, o imprevisível. A mutação da matéria. 
Na Olaria então, temos que estar em estado de espírito; para centrar o barro, 

temos que estar centrados, para subir a parede dos vasos, há que estar firmes. É algo 
que vai muito além do treino repetitivo, e da técnica, é um estado contemplativo… 

A Paciência e a Temperança são nossas aliadas, e a Persistência e a Humildade, 
uma necessidade, sem elas não seguiríamos em frente. Fazer cerâmica, é olhar para si 
mesmo, e transformar-se. 

E assim, através da prática e do amor que sinto por esta profissão, vou seguindo 
em frente, mas, sem perder os vestígios da arte de meus colegas ancestrais; e com eles 
formo um elo, com este passado que nos permite recriar e perpetuar nosso futuro.

Flávia Santoro
Ceramista



EXPOSIÇÃO NO MERCADO

Exposição dos trabalhos realizados pelos alunos da Oficina de Olaria

Estas peças cresceram juntas e nós crescemos com elas.
Cada uma, com a sua forma e feitio, representa um patamar de aprendizagem, um 

momento entre tantos outros ao longo da experiência que foi aprender a trabalhar na roda 
de oleiro.

Este é um conjunto rico do ponto de vista técnico e conceptual, que pode ser 
entendido como uma metáfora para o percurso que é a vida; estes objectos acarretam em 
si o ensinamento deixado pelo resultado da tentativa anterior e pela observação do 
trabalho dos outros.

Cada uma com o seu carácter, todas co-habitam neste espaço de aprendizagem.

Durante estes dias tivémos a oportunidade de aprender, não só com todo o 
processo que envolve fazer um objecto em barro e transformá-lo em cerâmica mas 
também com os laços que se criaram e com a inspiração que veio das ideias que se 
partilharam, num ambiente de trabalho e ao mesmo tempo de contemplação.

Agradecemos a todas as pessoas e entidades que possibilitaram a realização 
desta Oficina: à Câmara Municipal de Montemor-o-Novo, ao Telheiro da Encosta do 
Castelo, às oficinas do Convento, a Flávia Santoro por partilhar a sua experiência com os 
formandos, a todas as pessoas que contribuiram voluntariamente para esta actividade e 
em especial a Virgínia Fróis, pelo seu incansável apoio e espírito determinado.
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