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A produção de loiças de barro contribuiu ao longo dos tempos para a 
subsistência de milhares de famílias cujos membros se preparavam, desde 
crianças, para um trabalho duro e esgotante que os acompanharia ao longo 
da vida. Estas tarefas foram preponderantes para a constituição de um modo 
de vida coletivo e para a criação de uma identidade social e cultural que tem 
modelado o destino de gerações da região oleira de Barcelos.  

A loiça de barro é o resultado de experiências e conhecimentos secula-
res. Desde os seus primórdios, foi utensílio usado no acondicionamento de 
produtos agrícolas, como vinho e azeite, mas também na preparação e con-
feção de alimentos, pelo que podemos dizer que barro e gastronomia formam 
um casamento perfeito, que perdura desde tempos imemoriais.

 
É verdade, que o aparecimento dos trens de cozinha em alumínio e ferro 

fundido relegaram o barro para um plano secundário. Todavia, sempre que 
falamos de boa comida logo nos vêm à memória os aromas e sabores da 
gastronomia tradicional cozinhada e servida em potes, panelas, pingadeiras 
púcaros, malgas, pratos e travessas de barro. 

E, tanto assim é, que são já muitos os Chefs da grande cozinha a recu-
perarem utensílios em barro para cozinhar e apresentarem as suas criações 
gastronómicas.  

No decorrer desta iniciativa, convocamos os seus sentidos para uma 
viagem no tempo, de forma a percecionar o ciclo que começa nas crateras 
de onde se extrai o barro, passa pela banca de trabalho dos artesãos oleiros, 
e pode terminar em franco convívio à mesa de refeição entre familiares e 
amigos.

Bom proveito!

Introdução



Olaria João Lourenço
lourenco.roda@gmail.com

963748 526

Rua do Calvo, nº 10

4750-591 Oliveira BCL 

Cerâmica  João Coelho
ceramicajcs@hotmail.com

253841504

Rua do Souto, nº66

4750-2412 Areias de S. Vicente

Oleiros
presentes
no Bom Dia
Cerâmica



ASSADOR
DE CHOURIÇO
 Utilitária
 Assar chouriço

ASSADEIRA,
PINGADEIRA
 Utilitária
 Cozedura de alimentos

ASSADEIRA,
PINGADEIRA
 Utilitária
 Cozedura de alimentos
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ALGUIDAR
TORTO
 Utilitária
 Preparação
    de alimentos
 Arroz no forno

LADEIRA
 Utilitária
 Serviço de alimentos

CONFEITEIRA
 Utilitária
 Preparação de alimentos
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TAIFOR
OU TERRINA
 Utilitária
 Preparação de alimentos

LISBOA
 Utilitária
 Preparação de alimentos

CANÃO
 Utilitária
 Serviço de alimentos
 Molhos
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TERRINA
 Utilitária
 Ingestão de líquidos
 Sopa

MALGA COM PRATO
 Utilitária
 Serviço de alimentos

PANELA
 Utilitária
 Preparação de alimentos
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TALHA
 Utilitária
 Conservação de alimentos

TALHA
 Utilitária
 Conservação de alimentos
 Azeitonas

CHICOLATEIRA
 Utilitária
 Preparação de café
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VINAGREIRA
 Utilitária
 Aprovisionamento de Vinagre

INFUSA
 Utilitária
 Serviço de líquidos
 Vinho

PÚCARO
 Utilitária
 Aprovisionamento de líquidos
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PORRÃO
 Utilitária
 Aprovisionamento de líquidos

PORRÃO
 Utilitária
 Aprovisionamento de líquidos

CAÇOILA
 Utilitária
 Confeção de alimentos
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ALGUIDAR
 Utilitária
 Preparação de alimentos

POTE
 Utilitária
 Confeção de alimentos

TIGELA
 Utilitária
 Contenção de alimentos
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MANTEIGUEIRA
 Fabrico de manteiga

TALHA COM PRATO
DE TAPAR
 Armazenamento de azeite

TIGELA
 Utilitária
 Armazenar gordura
de galinha (Enxúndia)
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CANECA DE ÁGUA
OU LIMONADA
 Levar água ou limonada às  
    sachadas

CANECA
 Armazenamento
    e transporte de líquidos

TIJELA
 Enxúndia derretida
    para queimaduras
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Contactos:

Morada
Rua Cónego Joaquim Gaiolas
4750-306 Barcelos - Portugal
 
Telefone
Geral | +351 253 824 741
+351 253 809 661
 
Email
Geral | museuolaria@cm-barcelos.pt

Contactos Atahca: 

Morada
Rua Condestável D. Nuno Álvares Pereira, 356/380
4730-063 Vila Verde

Telefone
+351 253 321 130

Email
altocavado@mail.telepac.pt

www.atahca.pt |www.cavadocomvida.atahca.pt

claudiamilhazes
Nota
contacto Museu de Olaria



3 dias de cerâmica, 
arte e artesanato

Bom Dia
Cerâmica!
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