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Património Imaterial

Vila Real
O processo de confecção da louça preta de Bisalhães

João Ribeiro da Silva | Coordenador técnico da candidatura, Câmara Municipal de Vila Real | joaorsilva@cm-vilareal.pt

No passado dia 29 de Novembro 
de 2016 o “Processo de confecção 
da louça preta de Bisalhães” foi 
inscrito na Lista do Património 
Cultural Imaterial que Necessita de 
Salvaguarda Urgente da UNESCO.
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  onsiderando que cada estado só 
pode apresentar uma candidatura à inscrição 
na lista referida de um elemento patrimonial, o 
Município de Vila real expôs, atempadamen-
te, à Comissão nacional da UnesCo propos-
ta para inclusão deste riquíssimo património 
imaterial, característico da aldeia de Bisalhães, 
pertencente à freguesia de Mondrões, conce-
lho de Vila real. foi o corolário de um trabalho 
árduo, iniciado meses antes, quando se deci-
diu proceder à inscrição deste elemento patri-
monial no inventário nacional do Património 
Cultural imaterial. o objectivo do Município de
Vila real foi, desde o início, obstar ao desapa-
recimento desta arte ancestral, que em tem-
pos teve mais de 60 praticantes e hoje não 
conta mais do que sete oleiros a trabalhar, 
cinco deles já de provecta idade1. reconhece, 
ao mesmo tempo, a importância que esta ac-
tividade tem para a comunidade local e o im-
pacto histórico-cultural deste património mate-
rial, alicerçado no conhecimento imaterial que 
é transmitido dentro dessa mesma comuni-
dade. e, finalmente, compromete-se a fazer 
todos os possíveis para que a actividade pros-
pere, definindo para isso um ambicioso plano 
de salvaguarda a aplicar nos próximos anos.

C origem / Historial

a origem da olaria de Bisalhães perde-se no 
tempo. a análise da documentação existen-
te permite concluir que existe produção de 
louça em barro num conjunto de pequenas 
localidades contíguas à cidade de Vila real 
(Mondrões, Lordelo, Vila Marim, Parada de Cu-
nhos e, principalmente, Bisalhães), pelo me-
nos, desde o século Xiii. se o foral concedido 
por D. Manuel i a Lordelo, em 1519, informa 
dos tributos a pagar pelos oleiros, o foral de 
Vila real, de 1515, já faz menção à olaria da 
região. e muito recentemente tivemos acesso 
a um documento, datado de 1258, onde se 
refere que, “na vila de Parada [de Cunhos], há 
duas barreiras que são metade do senhor rei 
e metade do Mosteiro do Pombeiro; e cada 
oleiro que vai a essas barreiras por barro dá 
um quarto de pão”2. 

Por outro lado, os trabalhos arqueológicos rea-
lizados na Vila Velha (local de origem de Vila
Real) entre 1995 e 2008, no âmbito do Progra-
ma Polis, permitiram a recolha de fragmentos 
de cerâmica provavelmente oriundos deste 
centro olárico, dadas as semelhanças com a 

1 | Oleiro a trabalhar na roda. 
© Paulo Araújo (2015).
2 | Cartaz da Feira dos 
Pucarinhos de 1971, editado 
pela Comissão Regional de 
Turismo da Serra do Marão.
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de outras regiões para a tarefa de construção 
dos muros, socalcos e plantação das vinhas 
que caracterizam a mais antiga região vinha-
teira demarcada do mundo. 

a actividade de confecção do barro no cen-
tro olárico do termo de Vila real persistiu ao 
longo do século XiX e primeira metade do 
século XX, ainda que gradualmente se tenha 
vindo a restringir à localidade de Bisalhães. 

Desde o último quartel do século XiX há re-
gistos fotográficos que mostram a estreita liga-
ção entre a celebração do são Pedro e a louça 
de Bisalhães. aliás, não é por acaso que à fes-
tividade se chama, não poucas vezes, a feira 
dos Pucarinhos.

ao longo do século XX os oleiros foram pau-
latinamente abandonando as feiras (excepto a 
de s. Pedro, no centro de Vila real) e a venda 
pelas aldeias do alto Douro, fixando postos de 
confecção e venda na estrada nacional 15, que 
liga o Porto a Vila real, e que era a principal via 
rodoviária da região. Com o incremento do trá-
fego rodoviário e a chegada de mais forasteiros 
à região, estes pontos de venda localizados na 
estrada, nas proximidades de Vila real torna-
ram-se numa imagem turística disseminada 
em cartazes e postais alusivos a este território. 

no início dos anos 90 do século XX, com a 
construção e abertura ao público do itinerário 
Principal (iP4), que se constituiu como alterna-
tiva à velha estrada nacional 15, o processo 
de venda da olaria de Bisalhães sofreu outra 
alteração substancial. Com a abertura da nova 

via a quase totalidade do tráfego rodoviário 
desviou-se da antiga estrada, afastando os 
clientes da louça preta. os postos de venda 
construídos pela Câmara Municipal de Vila Re-
al, à entrada norte da cidade, foram a solução 
encontrada e que se mantém até hoje.

o processo de confecção 
da louça preta de bisalhães

De facto, e ao contrário do que muitos pos-
sam pensar, não foi a loiça preta em si – ou 
seja, as peças, os objectos – que foi classifi-
cada: foi, isso sim, o processo de confecção, 
isto é, o conhecimento (imaterial) que é posto 
em prática nas várias fases necessárias à 
confecção de uma peça de barro, desde o 
tratamento da matéria-prima à cozedura dos 
objectos. esse património é transmitido oral-
mente, de pessoa para pessoa, normalmente 
de pai para filho ou de avô para neto, e mesmo 
dentro da comunidade local (no que concerne 
às tarefas mais comuns, menos específicas).

se actualmente os oleiros vão buscar a maté-
ria-prima a Chaves (onde, até há bem pouco 
tempo, era também característica a louça pre-
ta de Vilar de nantes, agora praticamente de-
saparecida), até há 20 ou 30 anos o barro 
era retirado nas proximidades de Bisalhães, 
nomeadamente em barreiras (ainda hoje) exis-
tentes em Parada de Cunhos. era um pro-
cesso muito duro, trabalhoso, que não raras 
vezes fazia vítimas mortais, soterradas nos 
túneis ou galerias que escavavam à procura 
dos melhores veios.
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3 | Mulher a decorar a louça. 
© Paulo Araújo (2015).
4 | Desenfornar as peças. 
© Duarte Carvalho (anos 90).

louça aí produzida. não obstante, estes da-
dos necessitam de investigação e análises 
posteriores que confirmem esta relação. 

o estudo das fontes documentais permite 
dar conta do significativo número de oleiros 
em actividade em Mondrões e Lordelo. Um 
inquérito paroquial, datado de 1706, dá conta 
da muita louça que se produzia em Lordelo. a 
“relação de Vila real e seu termo”, de 1721, 
refere a produção e comercialização de louça 
na freguesia de Mondrões.

em 1890 refere-se, num inquérito industrial, a 
existência de cinquenta oficinas de olaria, ca-
da uma com o seu forno. ainda que nem todas 
laborassem todo o ano, metade fazia-o.

a criação da região Demarcada do Douro 
pelo Marquês de Pombal, em 1756, deu um 
considerável impulso à produção e comér-
cio do centro olárico do termo de Vila real, 
devido à necessidade de suprimir as neces-
sidades da enorme quantidade de pessoas 
que afluíram à região do Douro provenientes 
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Depois de transportado o barro para a oficina 
de cada oleiro, guarda-se no “caleiro”, sepa-
rando-se o barro mais forte do mais fino, a 
utilizar consoante o tipo de peças a realizar. 
Vai depois para o “pio”, onde é picado (esma-
gado) ao bater-se com um “pico” de madeira. 
terminada esta tarefa é peneirado para uma 
“gamela”, onde se mistura com água – quan-
do tem a consistência desejada formam-se 
as “péis” de barro, que são guardadas húmi-
das e onde o oleiro vai buscar o barro, que 
“coldra” (ou seja, amassa mais ainda e retira 
o excesso de ar no interior) com as mãos. 
Consegue assim o “embolado”, pedaço que 
coloca com mestria no centro da roda baixa, 
que faz rodar com a mão. Para além da perí-
cia necessária no trabalho manual, o oleiro 
utiliza vários utensílios, como o augueiro (va-
silha com água, para humedecer as mãos), os 
fanadouros (pequenas talas de madeira, que 
servem para levantar a peça da roda, para 
diminuir a espessura do barro ou para alisar 
as peças) ou a cega (pequena corda, linha ou 
mesmo cabelo – para peças mais pequenas 
– usada para separar a peça da roda, depois 
de terminada).

a decoração das peças, característica das 
últimas décadas, é feita quase sempre pelas 
mulheres dos oleiros, que começam por “go-
gar” a superfície, ou seja, alisam-na com pe-
quenas pedras ou gogos, fazendo depois os 
desenhos (flores, folhas, espirais, segmentos 
de recta paralelos, verticais ou oblíquos, entre 
outros motivos) enquanto a louça está ainda 
“meio seca”. os oleiros também podem acres-
centar motivos decorativos nas peças, princi-

palmente quando são conseguidos por acres-
cento de barro – os “verdugos” das talhas, 
por exemplo, cintas ou cordões que também 
ajudam a proteger, e os “bicos”, pequenos 
cones de barro colocados aos pares nos bor-
dos dos alguidares.

a cozedura da louça é um dos aspectos que 
mais tornam única a olaria de Bisalhães. É 
durante este processo que a louça adquire 
a característica cor negra, e é também este 
um dos momentos em que o conhecimento 
intrínseco mais se aplica. a escolha do dia 
em que se vai cozer é determinante, pois 
pode pôr em causa toda a quantidade de 
peças que se coloca no forno. este é dife-
rente de há umas décadas: se, antes, não 
havia uma separação física entre a câmara de 
combustão e a câmara de enfornamento (era 
construída uma separação provisória, com 
recurso às “roncas”, ou seja, peças maiores 
e defeituosas), desde há cerca de 20 anos se 
incluiu essa separação. normalmente o forno 
constrói-se num local inclinado, permitindo 
colocar-se a louça por um lado e adicionar o 
combustível por outro.

o primeiro lume que se acende mantém-se 
brando, com o objectivo de tirar a humidade 
do interior do forno. Depois, num trabalho co-
lectivo, começam a acastelar-se as peças maio-
res, de “boca” para baixo, e em cima des-
tas as mais pequenas. Concluída esta tarefa 
atiça-se o lume, para que toda a louça exis-
tente no forno possa cozer. num determinado 
momento, decidido pelo oleiro, procede-se ao 
“abafamento”, que começa com a colocação 

de mais giestas e carqueja no topo da louça 
cozida, para avivar o lume, iniciando logo de 
seguida a lançar terra negra (de outras coze-
duras anteriores) por cima de tudo, dando con-
tinuidade à cozedura (pois o fogo continua vi-
vo). o oleiro deixa apenas um orifício no topo 
do forno, que funciona como chaminé, e que 
fruto do seu conhecimento conseguido pela 
prática de décadas (de séculos, diríamos) de-
cide tapar com terra, ao mesmo tempo que 
se tapa também a boca do forno (por onde 
se carrega a câmara de combustão). Durante 
mais de duas horas a tarefa das pessoas à 
volta do forno é garantir que não há fuga de 
fumo (e de oxigénio do interior), pois é precisa-
mente isso que faz com que as peças fiquem 
completamente negras. após decisão dos 
oleiros as peças começam então a ser desen-
fornadas, limpando-as depois de arrefecidas, 
estando então prontas para ser vendidas.

A inscrição do processo de 
confecção no inventário 
nacional do PCi

a 5 de Março de 2015 publicava-se em 
Diário da república (ii.ª série, n.º 45, anún-
cio n.º 36/2015) a inscrição do processo de 
confecção da louça preta de Bisalhães no 
inventário nacional do Património Cultural 
imaterial (PCi)3. era o culminar de um proces-
so iniciado meses antes, fruto de uma saudá-
vel provocação feita ao Município de Vila real 
pelo Dr. João Luís sequeira rodrigues que, 
no âmbito de um trabalho académico, preen-
chera a ficha-tipo de inventário de património 

4
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imaterial dedicando-se precisamente a esta 
temática. Procurando um apoio institucional 
que garantisse a apresentação formal de can-
didatura à inscrição no inventário nacional do 
PCi, e após aceitação, por parte do Município, 
do repto lançado constituiu-se uma equipa 
de trabalho que promoveu o enriquecimento 
do trabalho inicial, com recurso, entre outros 
elementos, a imenso material anteriormente 
recolhido e publicado pelo Município de Vila 
real4. o acesso ao acervo fotográfico do 
Museu do som e da imagem, em Vila real, 
permitiu a recolha de variadíssima iconogra-
fia, que se juntou à entretanto recolhida, que 
pretendia mostrar o processo de confecção 
da louça preta de Bisalhães nos dias de hoje. 
todo o trabalho de preenchimento da ficha de 
inventário do PCi foi acompanhado de perto 
pelo Dr. Paulo Costa, da Direcção-geral do 
Património Cultural, um dos responsáveis pela 
concretização do objectivo de apresentação, 
pela parte do Município, da proposta de inclu-
são deste valioso elemento patrimonial no 
inventário nacional do PCi.

graças a um trabalho rigoroso, que incluiu, 
para além do preenchimento de forma mais 
exaustiva da ficha de inventário, a recolha 
de mais de 200 fotografias, registos de vídeo 
e a actualização da bibliografia existente, a 
equipa de trabalho terminou o processo no
final do ano de 2014, com o incansável 
apoio da equipa técnica da Direcção-geral 
do Património Cultural, tendo o Município 
de Vila real submetido o referido processo 
com sucesso, vendo finalmente a inscrição 
no inventário nacional do PCi concluída em 
Março de 2015, com a publicação no Diário 
da república supra referido.

A inscrição na Lista 
de Património Cultural 
imaterial que necessita 
de Salvaguarda Urgente 
da UneSCo

Concomitantemente, o Município de Vila real 
encetou todos os esforços diplomáticos no 
sentido de garantir a escolha, por parte 
do estado, da sua candidatura à inscrição 
na Lista de Património Cultural imaterial 
que necessita de salvaguarda Urgente da 
UnesCo. no dia 20 de Março foi apresen-
tado na assembleia da república o Voto 
n.º 260/Xii/4.ª, de saudação à candidatu-
ra do processo de confecção da Louça 
Preta de Bisalhães à “Lista de Património 
Cultural imaterial que necessita de salvaguar-
da urgente (UnesCo)”, voto esse aprovado 
por unanimidade5; tinham-se já realizado 
diversas reuniões de trabalho, nomeada-
mente com a Direcção-geral do Património 
Cultural, a secretaria de estado da Cultura e 
a Comissão nacional da UnesCo6.

Avaliada a importância da manifestação cul-
tural imaterial, bem como o avançado estado 
de elaboração da documentação necessária, 
procedeu-se à finalização do preenchimento 
do formulário de candidatura e à sua tradução, 
bem como de outros elementos obrigatórios 
(de que é exemplo o registo no inventário 
nacional do PCi), assim como à obtenção de 
registos fotográficos e de vídeo mais actua-
lizados sobre o processo de confecção da 
louça preta de Bisalhães. fez-se ainda atura-
do trabalho de recolha de todas as iniciativas 
concretizadas nos últimos anos, por várias 

instituições, que procuraram manter viva a tra-
dição; procurou-se perceber quais as medidas 
que tiveram sucesso e quais as que não resul-
taram; e, finalmente, delineou-se um plano de 
salvaguarda para o período compreendido 
entre a apresentação da candidatura e 2020, 
com um conjunto ambicioso de medidas divi-
didas em várias áreas, discutidas previamente 
com os oleiros e com os indispensáveis par-
ceiros institucionais, entre os quais podemos 
destacar a Junta de Freguesia de Mondrões, a 
Universidade de trás-os-Montes e alto Douro 
ou o nerVir – associação empresarial de Vila 
real, entre outros.

Desta forma, foi definida a aplicação de me-
didas no que diz respeito ao apoio aos olei-
ros existentes; no que concerne à educação 
e formação de novos praticantes; quanto à 
estimulação do valor económico desta activi-
dade; e no que se relaciona com o aumento 
de conhecimento científico e patrimonial. Pa-
ra a aplicação de todas as medidas previstas 
para o cumprimento destes quatro objectivos 
globais o Município de Vila real prevê um 
investimento de cerca de trezentos e setenta 
mil euros. a acompanhar o tipo de medidas 
a aplicar e a sua concretização estará uma 
Comissão Científica constituída para o efeito, 
a par de uma Comissão de Honra criada com
o duplo objectivo de garantir maior visibilidade 
para a louça preta de Bisalhães e de assegu-
rar um maior empenhamento político para a 
salvaguarda do seu processo de confecção.

a candidatura promovida pelo Município de 
Vila real e apresentada pelo estado Português 
à UnesCo pode considerar-se imaculada. De 
facto, não foi alvo de qualquer proposta de 

O REGISTO NO INVENTÁRIO NACIONAL 
DO PATRIMÓNIO CULTURAL IMATERIAL 

PODE SER CONSULTADO EM 
http://www.matrizpci.dgpc.pt/MatrizPCi.Web/

inventario/inventarioConsultar.aspx?idreg=410

O PROCESSO APRESENTADO à UNESCO, PARA 
INCLUSÃO NA LISTA DE PATRIMÓNIO CULTURAL 

IMATERIAL qUE NECESSITA DE SALVAGUARDA 
URGENTE, ESTÁ DISPONíVEL EM 

http://www.unesco.org/culture/ich/en/UsL/
bisalhaes-black-pottery-manufacturing-process-01199
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http://www.matrizpci.dgpc.pt/MatrizPCI.Web/Inventario/InventarioConsultar.aspx?IdReg=410
http://www.matrizpci.dgpc.pt/MatrizPCI.Web/Inventario/InventarioConsultar.aspx?IdReg=410
http://www.unesco.org/culture/ich/en/USL/bisalhaes-black-pottery-manufacturing-process-01199
http://www.unesco.org/culture/ich/en/USL/bisalhaes-black-pottery-manufacturing-process-01199
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5 | Feira de S. Pedro. 
© João Ribeiro da Silva (2012).

5

rectificação ou alteração por parte do Comité 
intergovernamental que a avaliou. esse Comité 
considerou estarem verificados todos os cri-
térios de avaliação, pelo que propôs a sua 
aprovação e a inclusão do processo de con-
fecção da louça preta de Bisalhães na Lista de 
Património Cultural imaterial que necessita de 
salvaguarda Urgente da UnesCo, o que veio
efectivamente a acontecer na 11.ª sessão do 
Comité intergovernamental para a salvaguarda 
do Património Cultural imaterial, que decorreu 
em adis abeba (etiópia). os próximos anos 
permitirão perceber se todos os esforços rea-
lizados até agora, aliados aos que se farão no 
futuro próximo, terão o resultado que se espe-
ra: a continuidade da louça preta de Bisalhães, 
feita por quem sabe, salvaguardando o méto-
do tradicional de trabalho e a sua divulgação 
enquanto ícone de uma região, de um país, de 
uma Cultura. 

* Artigo redigido ao abrigo do antigo acordo 
ortográfico.
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notas

1. são eles Manuel Martins, Cesário Martins, sezisnando 
ramalho, Querubim rocha, albano Carvalho, Jorge ra-
malho e Miguel fontes.

2. Parente, João, 2013, Idade Média no Distrito de Vila 
Real, tomo i, Âncora editora, pp. 561-562.

3. <https://dre.pt/application/file/66651949>, consulta 
efectuada em 2016-12-11.

4. a exposição “olaria de Bisalhães: rostos de barro pre-
to”, patente no Museu da Vila Velha entre fevereiro e 
Junho de 2009, foi acompanhada da edição do catálogo 
bilingue “A Louça Preta de Bisalhães (Mondrões, Vila Re-
al)”, da autoria de isabel Maria fernandes, Patrícia Mos-
coso e fernando Castro e do caderno de exploração 
pedagógica “Uma menina que nasceu no meio do barro 

– história quase verdadeira dos oleiros de Bisalhães (Vila 
real)”, de isabel Maria fernandes (textos), alexandra Pe-
dro e isabel Marques (passatempos). incluiu-se na expo-
sição um videograma da autoria de Vítor Bilhete que foi 
posteriormente editado no DVD “olaria de Portugal: nor-
te”, que acompanhou a exposição “olaria do norte de 
Portugal: uma panorâmica” patente no Museu da Vila 
Velha em 2012, complementada com a edição do catá-
logo “As mais antigas colecções de olaria portuguesa: 
norte”, também de isabel Maria fernandes, autora igual-
mente do livro “a inês e a galinha pedrês que sabia con-
tar até três e falava «olarês»”, ilustrado por rita faria e 
com edições em português e em inglês. Todo este mate-
rial foi coordenado e comissariado por isabel Maria fer-
nandes, Cláudia Milhazes e pelo autor deste artigo, e or-
ganizado e promovido pelo Museu de olaria (Município 
de Barcelos), Museu de arqueologia e numismática de 
Vila real (Município de Vila real) e pelo Museu de alber-
to sampaio (instituto dos Museus e da Conservação), 
tendo obtido apoio do Programa de Qualificação de Mu-
seus da rede Portuguesa de Museus. Pode fazer uma 
visita virtual à exposição ou aceder ao guião da exposi-
ção em http://www.mvv.cm-vilareal.pt/index.php/olaria-
-de-bisalhaes (consulta efectuada em 2016-12-11).

5. o conteúdo do voto apresentado pode ser consulta-
do em <http://app.parlamento.pt> (consulta efectuada 
em 2016-12-11).

6. a equipa de trabalho, que incluía, para além do autor, 
o Dr. João Luís s. rodrigues e Paulo araújo, teve o in-
cansável e imprescindível apoio do Dr. Paulo Costa (Dg-
PC) e da Dra. Clara Bertrand Cabral (Comissão nacional 
da UnesCo), a quem agradecemos.

http://www.unesco.org/culture/ich/en/11COM
http://www.unesco.org/culture/ich/en/11COM

