
Se tu não podes vir ao Museu, faz da casa o teu Museu!
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A peça que vos trazemos hoje pertence à Cerâmica Macedo, de João Macedo Correia 
e é um guarda-jóias que data do século XX, mais propriamente dos anos 60.

É um guarda-jóias em barro, vidrado e é de caracter utilitário.

João Macedo Correia foi o nono filho, de onze, em que apenas sobreviveram 
dois rapazes e seis raparigas.

Nasceu no dia 27 de Setembro de 1908, na casa dos seus avós 
maternos, em Areias S. Vicente.

João completou a escola primária e chegou a ir para o liceu 
de Braga, mas por motivos de saúde teve de deixar os seus 
estudos para mais tarde e passou a ajudar na gestão da 
fábrica de louça do seu pai, Joaquim Macedo Correia.

Ambicionou desde cedo ir mais longe na sua carreira 
pois, queria alargar os seus horizontes e enveredar por algo 

diferente do que vinha sendo feito até então.

Assim, em 1927/28 o seu pai deixou-o ir 
para as Caldas da Raínha, frequentar a Escola 

Bordalo Pinheiro.

Foram estas aprendizagens que, no fundo lhe deram as ferramentas necessárias, 
para trazer até nós a inovação que os seus trabalhos refletem.

Volta a Barcelos e aos 23 anos o seu pai entregou-lhe a gestão técnica da 
fábrica, passando agora a comercializar as louças com a marca “Cerâmica 
Macedo”.



O que vamos fazer hoje

Como sabes o dia da mãe está a chegar e nada como lhe ofereceres um presente 
original e amigo do ambiente! Ela vai ficar muito feliz!

A ideia que  trazemos hoje é fazer um guarda-jóias em barro. 

Este guarda-jóias pode ser uma linda oferta para uma ocasião especial. Seja o dia da 
mãe, um aniversário, ou mesmo no Natal.

Onde arranjar o barro? Aqui no Museu de Olaria, pois claro!  

Pede aos teus pais para entrarem em contacto connosco e assim podem vir cá 
levantar o barro para desenvolveres a tua atividade, se prometeres que depois 
nos envias uma foto para vermos como ficou.

Vamos pôr as mãos à obra? Vamos lá então!
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Que material vamos precisar?

Para fazeres esta atividade vais procurar em casa algo como uma embalagem de 
iogurte grego, ou semelhante. Além disso, vais precisar de um palito e linha.

Ajuda também, se tiveres um rolo da massa e pelicula aderente, ou um plástico 
fino, como de um saco transparente.

Vais precisar de barro e claro, o ingrediente prinicipal : as tuas mãos mágicas para 
fazermos esta atividade!
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Estamos prontos?
Vamos começar!

O barro deve estar molinho e ter uma boa plasticidade para ser mais fácil de moldar. 
Para isso, deves mantê-lo protegido até à hora de trabalharmos. 

Primeiro, vais pegar no teu copo de iogurte e forrá-lo com a película aderente que 
falamos há pouco. Com cuidado, para chegares a todo o espaço do teu copo, vais 
então colocar a película para que fique mais ou menos, assim:
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A seguir...

Feita essa parte, estamos prontos 
para pegar no nosso barro e pôr 
mãos à obra.

Pegas num pouco de barro e começas 
a forrar o teu copo. A ideia é que fique 
mais ou menos igual a toda à volta. 
Ou seja, com a mesma espessura.

Olha o nosso exemplo:
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E agora?

Agora é a parte em que, com muito 
cuidado, vamos pegar na película por 
cima, para começar a puxar o nosso 
guarda-jóias de dentro do copo de 
iogurte e retirar a pelicula.

Vamos lá, é só seguir o exemplo da 
foto.

Vai ficar bem, vais ver!
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Vamos alisar!

Depois de retirares o guarda-jóias 
é importante alisá-lo. Vais reparar 
que não está todo uniforme e por 
isso, vais com os teus dedos tentar 
alisar o mais possível.

Vês como estamos a fazer na foto? 

Tenta fazer isso connosco.
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Agora vamos fazer a tampa

Vais estender um pouco de barro na 
mesa  com a ajuda do rolo da massa. 
Com movimentos suaves estendes o 
barro na mesa, com grossura suficiente.

De seguida, pegas na embalagem e 
viras de cabeça para baixo e fazes 
alguma pressão! Agora levantas e 
com o palito vais destacar tampa do 
resto do barro.
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Vamos retirar a tampa da mesa?

Com um fio (o que o oleiro chama 
de garrote), vais passar por baixo, 
devagar e  exercer alguma pressão 
sobre a mesa enquanto o fazes, para 
que o corte do barro vá rente à superfície.

Depois de passar o fio, retiras com 
cuidado o excesso de barro e podes 
pegar na tua tampa.

Se não correr bem, tentamos de 
novo!

10



Chegou a hora de decorar...

Agora que já fizeste a tua tampa 
para o guarda-jóias, vamos à parte 
de decorar! Estamos prontos?

Vamos a isso!

Com o teu palito vais desenhar 
aquilo que quiseres. Podes fazer 
como nas fotos e desenhar um lindo 
amor-perfeito. 

Gostas do nosso?
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Aqui está o nosso guarda-jóias!

E aqui está o nosso guarda-jóias 
prontinho para ir ao forno para 
depois ser pintado.

Também podes trazer o teu para 
cozermos no forno do Museu.

Estamos cá para te ajudar!

12



Serviço Educativo e de  Animação do Museu de Olaria

Esta atividade foi preparada e realizada pelo Serviço Educativo do Museu, 
espaço onde, em segurança podes realizar esta e outras atividades com a tua 
família! Vem divertir-te connosco. Estamos à tua espera!

Esperamos que tenhas gostado e até breve
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