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De pequenino se torce o pepino
Fernando Morgado de Abreu é natural da freguesia de Galegos, San-
ta Maria, Barcelos, terra onde nasceu, a 15 de outubro de 1927.
Empresário no ramo da cerâmica e barrista depois da aposentação, 
Morgado é dono e senhor de um percurso recheado de peripécias 
que nos levam numa longa viagem de ida e volta, desde Barcelos a 
São Gonçalo, no Rio de Janeiro, Brasil.
A história de vida de Fernando Morgado começa muitos anos antes 
dele sequer ter nascido, quando a sua avó paterna, Maria Rosa Mor-
gado, mulher devota à Igreja, se enamorou do Abade Pais, de Roriz, 
e desse amor proibido nasceu uma criança que a mãe colocaria na 
roda dos expostos.

O meu pai era Américo Exposto. A minha avó paterna era uma 
pessoa muito dedicada à igreja… E aconteceu o que aconteceu, 
porque sempre se reconheceu que o meu pai era filho do Abade 
Paes, de Roriz.
Mais tarde, o meu pai emigrou para o Brasil, em 1930, e regressou 
em 1935. Após o seu falecimento, eu tive curiosidade de analisar 
os documentos dele, inclusive o passaporte, e verifiquei que lá es-
tava, de acordo com a certidão de nascimento, Américo Expos-
to, filho ilegítimo. Não constava nem nome de pai nem nome da 
mãe. Depois, mais tarde, ele conseguiu tirar o Exposto, através do 
Registo Civil, e ficou Américo Morgado.

Filho de pai incógnito, este “Exposto” viria ainda jovem para Galegos, 
terra onde tomou contacto com a arte de trabalhar o barro.
Oleiro já feito, casaria com Ana Correia de Abreu, filha de uns dos 
melhores lavradores da freguesia, e da união do casal nasceriam oito 
irmãos - quatro rapazes e quatro raparigas -, entre os quais, o nosso 
Fernando, um dos filhos mais novos da família.
A criança - que, portanto, é filha de Américo Exposto e de Ana Correia 
de Abreu - nasceu no lugar de S. João, numa velha e humilde casa de 
paredes de estuque, que o seu pai comprara nos inícios do século XX 
com o dinheiro ganho no trabalho de oleiro.

Essa casa foi comprada pelo meu falecido pai em 1912, e havia 
aqui um vizinho meu, que era mais ou menos da idade do meu 
pai, que me dizia: Olhe Sr. Fernando, o seu pai era um dos me-
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lhores oleiros, ganhava uma c’roa por dia e comprou a leira do 
Cruzeiro e essa casa, tudo em c’roas, que eram quinhentos reis.  
Portanto, aqui foi o princípio. Foi aqui que nasci e nasceram todos 
os meus irmãos, que eram oito.

Com uma família composta por dez pessoas, todas elas a viver nessa 
habitação acanhada, rapazes e raparigas tinham de se acomodar em 
dois quartos: duas camas, uma para cada dois.
Paredes meias com a habitação, havia uma pequena oficina de olaria. 
Em casa, toda a família se ocupava no trabalho do barro e até a mãe, 
doméstica em solteira, ajudava na aparelhagem das peças: canecas, 
alguidares, louça como se dizia naquela altura, louça da grossa que era 
vidrada.

Nos princípios, segundo me dizia o meu pai, ele fabricava aque-
las canecas vidradas, alguidares, bacias, tudo em barro branco 
e depois vidrado em vermelho. Depois o meu pai emigrou, e nós 
ficamos aqui a trabalhar, mas já noutro tipo de louça, louça de 
forma.
Ainda me lembro bem de eu ter, sei lá, quatro ou cinco anos, e 
pôr-me à beira dos meus irmãos mais velhos a vê-los modelar, a 
fazer aquelas peças para depois fazer os moldes em gesso. Depois 
casaram-se, arrumaram-se, mas continuaram a fabricar louça de 
olaria. Todos viveram de oleiros.

O jovem Fernando sonhou que podia escapar à sina do barro: sen-
tia-se feito para voos mais altos e tentou convencer o pai a deixá-lo 
continuar os estudos. Mas Américo, homem austero e prático, não 
se deixou persuadir: vingou a autoridade de pai - tu já tens a terceira 
classe, portanto não vais estudar mais.

A minha professora era a Dona Rosa Calheiros Barreto. Foi a mi-
nha primeira professora aqui na freguesia. Fui aos oito anos, e 
aos onze anos fiz a terceira classe, e disse para o meu pai: olhe, 
eu queria continuar a estudar, pai. Diz ele: Não. Tendes que tra-
balhar. Eu só aprendi a ler e escrever, tu já tens a terceira classe, 
portanto não vais estudar mais.  
Mas depois, quando fui para o Exército, frequentei as escolas re-
gimentais. E como frequentei as escolas regimentais, fiz o terceiro 

A VIDA DE FERNANDO MORGADO FERNANDO MORGADO: o ceramista/barrista de Galegos Santa Maria



0303

grupo, que me veio a ser útil para tirar a carta de condução. O 
terceiro grupo corresponde à quarta classe da instrução primária.
Tive de pedir um documento ao Regimento de Infantaria número 
oito, que depois me deu a equivalência à quarta classe, para po-
der tirar a carta de condução.

E assim nasce um pintor de louça
Com o destino profissional traçado, Fernando apercebe-se que tem 
mais jeito, mais inclinação para a pintura decorativa e desenvolve ca-
pacidades nessa atividade.

Os meus princípios foram na pintura. Mas depois, de acordo com 
as necessidades e a evolução da cerâmica, eu tive que me dedicar 
a tudo: a fazer louça, que naquela altura ainda era tudo feito a 
dedo calcado no gesso. Depois, foi-se progredindo e já se traba-
lhava com banho deitado dentro da forma do gesso.

Entretanto, lá em casa, como o dinheiro se fazia pouco para alimen-
tar tanta gente, já o pai emigrara para o Brasil e deixara a sua mãe 
a cuidar de oito filhos: o mais velho tinha dezoito anos e o mais novo 
tinha um ano.

A gente passava mal, naquela altura. A minha mãe, quando o 
meu pai emigrou, ficou com oito filhos, o mais novo tinha um 
ano, e ainda me lembro que, às vezes, a minha mãe dizia assim: ó 
Fernando fica aí mais o Manel, que eu vou a casa do vosso avô e 
vou trazer de lá meia broa de pão para vós.

Nessa época, o barro era um dos poucos meios de subsistência de 
grande parte da população da região oleira de Barcelos.
Em Galegos, cada casa de família era uma fábrica de louça. Todos 
fabricavam as suas loucinhas para depois venderem na feira de Bar-
celos e para os grandes armazéns como era o do Fernandes do Vale, 
como era do Batista Coto.
Em todos os lugares, a maior parte vivia da louça. Nas suas casas, na 
cozinha mesmo, havia um forninho e vivia-se daquilo.
Entretanto, o jovem Fernando adquire experiência e, por volta dos 
doze anos, começa a trabalhar por conta dos dois irmãos mais ve-
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lhos. Levantava-se meia hora antes do nascer do sol, e ia a pé, até ao 
fundo da freguesia de São Martinho de Galegos, para ganhar dois 
escudos por dia.

Trabalhava-se durante o inverno. Fabricava-se. Depois, ao chegar 
a altura de fevereiro e março, começavam as feiras; aí então era 
só pintar o stock que tínhamos feito durante o inverno.
Fazíamos rambóias, bustos, meninos de vidro, uma infinidade 
de peças... tudo de forma, de adorno para decoração. Vendia-se 
muito na altura das feiras. Nas primeiras feiras (do ano), os pró-
prios clientes vinham aqui e carregavam; depois, nas outras feiras 
levava-se em carros de bois, em caixotes de madeira e despacha-
va-se no caminho de ferro, diretamente para onde os louceiros 
estavam a fazer a feira.
Nós não fazíamos feiras. Nós só fornecíamos os feirantes. Os fei-
rantes vinham, faziam as encomendas, e depois nós fornecíamos 
de acordo com os pedidos que eles faziam, que era do que mais 
precisavam e se vendia melhor.
Mais tarde, houve dois meus irmãos que fizeram feiras. Os meus 
dois irmãos mais velhos fabricavam e faziam feiras em Matosi-
nhos, na Senhora da Hora, em Lamego, na Senhora dos Remé-
dios... só faziam essas feiras. De resto, fabricavam em casa e ven-
diam.

A pintar galos para o Domingos Coto
Com a experiência adquirida, Fernando começa a ser chamado por 
outros oleiros e barristas da região para pintar artigo, ganhando à 
peça. Um deles é Domingos Coto a quem muitos atribuem a autoria 
do Galo de Barcelos.

O Sr. Domingos Coto era casado segunda vez. A senhora dele 
aparelhava os galos, mas ele fazia-os na roda.  Fazia na roda a 
parte principal, depois a mulher aparelhava - fazia a crista, o pes-
coço; lembro-me que o pescoço também era feito na roda e de-
pois era colado. E eu ia, na terça-feira e na quarta à noite, pintar 
os galos para eles venderem na feira, em Barcelos. Pronto, daí é 
que se começou a falar-se que o Galo nasceu aqui.

A VIDA DE FERNANDO MORGADO FERNANDO MORGADO: o ceramista/barrista de Galegos Santa Maria



0505

Um galo, todavia, diferente dos que atualmente se veem nas feiras 
ou nas lojas de recordações: eram diferentes do que são agora. O Galo 
dessa época tinha um estilo mais rechonchudo, e a pintura era muito 
diferente: nas asas não tinha as atuais pintinhas brancas e pretas, era 
tudo muito bem enrameado e colorido, tudo à base de ramos. Os cora-
ções só apareceram mais tarde. O galo começou a ser mais estilizado no 
tempo do antigo regime: o António Ferro e outros mais, o Simplício de 
Sousa, que começaram a estilizar mais o Galo de Barcelos.

Ai juventude...
Adolescente, andaria entre os dezasseis e os dezassete anos, o jo-
vem Fernando arranja os primeiros namoricos. À socapa, escapa-se 
de casa e só volta de madrugada, após se divertir nas espadeladas e 
desfolhadas nos lavradores da freguesia. Às vezes, o pai, já regressa-
do do Brasil, esperava-o e havia sermão pela certa.

Arranjava os namoricos, ia para as desfolhadas, para as espade-
ladas, e foi isso que me levou mais tarde a fundar o Grupo Folcló-
rico Juvenil de Galegos Santa Maria, de que tenho o mérito de ser 
o fundador número um, com mais cinco companheiros. Foi assim 
que comecei a gostar do folclore, e ainda hoje, no meu espólio, 
se vê uma quantidade enorme de grupos folclóricos, tudo peças 
feitas por mim, à mão!

Entretanto, em 1947, Fernando é convocado para a inspeção militar. 
Ele e mais uns quantos da freguesia vão a pé, até ao edifício da Câ-
mara Municipal, munidos de uns bombos e umas violas, como era 
tradição naquela época.
Os elementos da Junta Médica não têm dúvidas e dão o mancebo 
como apto para todo o serviço militar. O recruta é incorporado pou-
co tempo depois no Regimento de Infantaria 8, em Braga, e após 
concluir o curso é transferido para Sintra, onde fica a cumprir tropa, 
nos Serviços Auxiliares da Aeronáutica.
Fernando aproveita esse tempo para voltar a estudar e consegue 
concluir as  escolas regimentais que lhe dão direito a ser promovido 
a 1º cabo. Era ordenança do General Alfredo Cintra, que era o Coman-
dante Geral da Aeronáutica militar e o Diretor-Geral da Aeronáutica Ci-
vil. E pronto, foi aí que completei o exame da quarta classe.
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Emigra para o Brasil
Regressado à vida civil, volta ao trabalho no barro e arranja emprego 
como pintor/decorador numa empresa cerâmica de Manhente até 
que, aos 24 anos, vai juntar-se ao irmão emigrado no Brasil, depois 
daquele ter conseguido que o seu patrão lhe mandasse uma carta 
de chamada.
A partida do jovem - que gostava da aldeia, e se divertia nas espade-
ladas e desfolhadas - foi muito triste. Nessas separações, uma pessoa 
sofre muito.

Saí a 29 de janeiro de 1952. Meu pai foi-me acompanhar a Lei-
xões. Embarquei no North King, um navio misto muito comprido. 
A viagem foi horrível, especialmente daqui até à ilha da Madei-
ra: não conseguimos comer uma refeição, porque ia tudo pelas 
mesas fora, com o temporal que apanhámos. Foi horrível. Depois, 
mais tarde, quando vim cá, em cinquenta e oito, meu pai disse-
-me: nunca mais vou ver um filho embarcar. É triste (voz embar-
gada). Portanto, quando as pessoas saem das famílias e emi-
gram, especialmente para longe, para o Brasil ou outros países 
mais longínquos, é extremamente difícil...

A somar à tristeza da partida, juntou-se o sacrifício de uma viagem 
em mar revolto. Fernando não conhecia ninguém daquele barco, a 
não ser um rapaz que era filho de um tal pintor daqui de Areias, que 
também trabalhava na arte da cerâmica. De resto, era tudo pessoas 
desconhecidas... tudo de outras localidades.
A viagem foi tão horrível que um dos passageiros - eu nunca me esque-
ci disso; ele não tinha sossego -  pediu aos embarcadiços que o prendes-
sem na coluna do navio, que ele não se segurava... e prenderam-no! Veja 
o destino: nisto, quando o navio borcou, vem uma mala grande, veio 
contra ele e quebrou-lhe uma perna... Isso nunca mais me esqueceu.

Chegado ao Brasil, Fernando vai trabalhar para junto do irmão, numa 
empresa de cerâmica, sediada em Santa Rosa de Niterói e fica por ali 
quase dois anos. Nessa empresa, depara-se com José Joaquim Faria 
- conhecido como o “Pote” -, conceituado oleiro da Ucha, e que lá se 
ocupava a fazer, à roda, daqueles jarrões grandes que tinham de ser 
feitos em três partes.
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A fábrica onde estavam empregados produzia filtros para tratar a 
água, vasos de parede, de adorno, e de jardim, e outra louça traba-
lhada à roda. As tarefas de Fernando eram mais dedicadas ao traba-
lho em forma e à pintura de louça.
Os dois irmãos estavam alojados num pequeno quarto que a própria 
empresa disponibilizava aos trabalhadores e as refeições eram feitas 
numa pensão explorada por um casal de portugueses, oriundos da 
freguesia da Lama, também do concelho de Barcelos.

De empregado a empresário
Ao fim de um ano e pouco, o seu irmão José contrai matrimónio com 
uma portuguesa de Gilmonde (Barcelos), e Fernando passa a viver 
na casa do casal.
É, nessa altura, que decidem concretizar o projeto que os fizera reu-
nir no Brasil e estabelecem um negócio por sua conta: abrimos uma 
oficinazinha.  A princípio, alugamos um balcãozinho, uma lojazinha pe-
quena, depois mais tarde compramos terreno em Alcântara, construí-
mos, dentro das nossas possibilidades, a fábrica de cerâmica, isto desde 
58 a 63 e foi então que eu pensei em regressar a Portugal.

Os primeiros tempos são de dificuldades. As instalações são exíguas 
e só têm um pequeno forno para cozer louça. Mesmo assim, man-
tiveram-se naquele local durante dois anos, até que conseguiram 
comprar dois lotes de terreno, em Alcântara S. Gonçalo, onde cons-
troem um edifício de raiz, ao lado do qual ergueram uma residência 
humilde e pequena, para morarem junto da fábrica. E assim começa-
mos a desenvolver.
Os irmãos Morgado julgavam que podiam replicar no Brasil as mes-
mas louças que se produziam em Portugal, tanto mais que até os 
moldes tinham levado de Barcelos. Rapidamente, porém, se aperce-
bem que a realidade cultural é outra e são obrigados a de mudar de 
estratégia.  

De acordo com o ambiente de lá, tivemos que procurar fabricar 
peças que fossem mais procuradas lá. Sabe que no Brasil o espiri-
tismo está muito desenvolvido e havia peças que se as fizéssemos 
tinham muita venda. Assim, começamos a dedicar-nos a peças 
com motivos de lá. As nossas também se vendiam, por exemplo, 
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galos e outros motivos regionais, mas vendiam-se melhor os arti-
gos mais alusivos daquela zona, outras estatuetas que eram mais 
próprias daquele lugar (Rio de Janeiro).

Para poderem trabalhar em grandes quantidades, os Morgado dota-
ram a sua fábrica de um forno grande, enorme, que gastou 18 mil tijolos 
burro. Tratava-se de um forno alto, com três bocas prontas a receber 
lenha. Além deste, ergueram um outro mais pequeno, onde punham 
a cozer a louça  mais miúda. Para aquecerem os fornos, utilizavam as 
mesmas técnicas que usavam em Portugal. Abasteciam-se de lenha 
cortada na roça, lenha cortada a oitenta centímetros, que chegava em 
camiões e era metida nas bocas do forno.   
Em plena laboração, a fábrica empregava oito funcionários, dois dos 
quais portugueses a quem tinham mandado carta de chamada: um 
era o Armando Ferreira, pai do ex-presidente da Junta (de Galegos San-
ta Maria) e o outro era também Armando, mas de Areias de S. Vicente. E 
também mandamos para lá uns filhos do meu irmão, que estavam cá, 
porque ele quando foi para o Brasil era viúvo. Foi lá que casou segunda 
vez.
O Armando Ferreira, um senhor já de mais idade, era rodista, e fazia  
daquela loucinha pequenininha, vermelha, que naquela altura se ven-
dia muito, tanto cá em Portugal, como lá no Brasil.
O outro Armando, o tal da Terezinha, trabalhava no Fernandes do 
Vale. Era pintor de pistola e emigrou para trabalhar na pintura de va-
sos e outras coisas mais,  na fábrica dos Morgado.

Fundador da Casa Unidos de Portugal
A emigração de portugueses para o Brasil era bastante numerosa. 
No caso, dos oleiros, a sua técnica e experiência profissional eram 
fatores essenciais para que fossem bem acolhidos no Brasil. Cá em 
Portugal, a indústria estava mais desenvolvida. Lá havia muita cerâmi-
ca, sim, mas tudo em ponto grande, peças grandes: jarrões, vasos, filtros, 
vasilhame.
Além do trabalho como empresários, Fernando e o seu irmão José 
envolveram-se em intensa atividade associativa. Ambos são os gran-
des responsáveis pela formação da Casa Unidos de Portugal, em São 
Gonçalo, no Rio de Janeiro, uma ideia surgida, após terem criado um 
Grupo Folclórico, com a força de vontade de querer recordar as coisas 
da nossa terra.
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Foi isso que me levou a também a ser fundador número dois da 
Casa Unidos de Portugal, em São Gonçalo, Rio de Janeiro, que 
ainda hoje existe, e criámos um grupo folclórico. Foi aquela von-
tade de querer recordar as coisas da nossa terra.
O pároco da igreja de S. Pedro de Alcântara fez uma campanha 
de angariação de fundos, e convidou várias pessoas de vários paí-
ses para fazerem uma apresentação de coisas que se realizavam 
nas suas terras. E nós fomos participar, formamos um grupozinho 
de rapazes e raparigas nessa tal festa de angariação de fundos, 
e daí nasceu a ideia, a ambição de fundar um grupo folclórico e, 
depois do grupo, nasceu a Casa Unidos de Portugal, que ainda 
hoje existe no Estado do Rio de Janeiro.

“Tendo chegado ao Brasil a 26 de março de 1952, José Morgado de 
Abreu, nosso entrevistado, segundo testemunhos de seus patrícios 
e colaboradores, dedicou-se à fabricação de louças regionais de Bar-
celos - região de Portugal tradicional em Cerâmica - revivida naquela 
região fluminense, graças à arte e ao conhecimento técnico de José 
Morgado de Abreu. Todavia, não se limitou o bom lusitano à sua 
arte ceramista, voltou-se ele também para o folclore da terra natal, 
fundando um grupo folclórico de danças regionais. Daí, surgiu-lhe a 
idéia da fundação de um grêmio associativo para cultuar as tradições 
portuguêsas que se transformaria no que é hoje a Casa Unidos de 
Portugal. Para isto, contou com a colaboração indispensável de seu 
irmão Fernando Morgado de Abreu, e como o estímulo dos futuros 
sócios proprietários do clube – um dos mais bem montados no gê-
nero, em todo o território fluminense, o que é um orgulho para os 
seus fundadores e motiva grata satisfação para a comunidade luso-
-brasileira ali radicada, que tem naqueles cidadãos exemplo de tra-
balho e realizações em terras brasileiras” 1.

1 Revista “P.B. Portugal Brasil – Orgão ao serviço da comunidade luso-brasileira, 1970.  
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O regresso a Portugal
Nos onze anos que esteve radicado no Brasil, Fernando Morgado só 
por uma vez visitou Portugal. Foi em 1958, quando veio de férias vi-
sitar os pais e descansar um pouco, após ter sofrido um problema 
pulmonar.
O regresso definitivo dar-se-ia em maio de 1963, mas isso só acon-
teceu devido à morte do seu pai, e para responder ao apelo da sua 
mãe.

Regressei,  porque em 1962 o meu pai faleceu, a minha mãe pe-
diu-me para eu vir embora - quando uma mãe pede uma coisa a 
um filho, a gente parece que não se sente bem se não lhe fizer a 
vontade -, vim-me embora e lancei-me aqui à vida.

O regresso a Portugal faz precipitar o casamento de Fernando. O ra-
paz já conhecia Palmira - sua vizinha -, mas não tinha grande con-
fiança com a rapariga que haveria de ser sua mulher. Certa altura, 
por ocasião das festas da Penha, os Morgado resolveram visitar um 
amigo, no Rio de Janeiro, e convidaram Palmira e um seu irmão para 
os acompanhar.  Palavra puxa palavra, na volta da festa Fernando e 
Palmira já vinham como namorados.
Corria a vida e corria o romance, até que a morte do pai precipitou o 
desenlace:  neste vai e vem o meu pai faleceu. E a minha vida teve uma 
transformação radical. Eu disse-lhe a ela: Olha, eu tinha a intenção de 
casarmos e regressar a Portugal. A resposta dela foi esta: para onde você 
for, eu vou também!
E assim, Fernando Morgado de Abreu de 35 anos e Palmira Duarte 
Silva de 30 anos, um minhoto de Barcelos e uma viseense de Castro 
Daire, contraíram matrimónio no dia 25 de maio de 1963, na  igreja 
de S. Pedro de Alcântara. Para trás, tinha ficado um cabo dos traba-
lhos para reunirem a documentação que lhes permitisse casar, uma 
coisa difícil, porque tínhamos de ter documentos passados pelas dioce-
ses onde tínhamos nascido. Mandámos vir os documentos todos, mas 
já com a intenção de casar, e marcar viagem de regresso a Portugal.

A festa do casamento foi coisa pequena: houve uns comes e bebes 
mas nada como é agora, porque isto há cinquenta anos, nada era fácil.
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O início de uma nova vida
Casados, passado menos de uma semana, estavam embarcados com 
destino a Portugal. Fernando deixa para trás onze anos de emigração 
e a sua parte no negócio que cedeu ao irmão, acertando depois a 
troca com a herança que ele teve aqui.

Infelizmente havia uma greve dos marítimos. Nem pudemos 
sequer embarcar no cais do porto. Todos os nossos haveres que 
trazíamos para Portugal tiveram de ir em barcaças até ao navio, 
porque os estivadores estavam em greve. E pronto, foi assim: ela 
sujeitou-se bastante, porque vir do Brasil para cá, porque ela é de 
Castro D’Aire, e vir aqui para Galegos Santa Maria, junto ao cemi-
tério, onde a gente mora, e adaptar-se a este sistema, não foi fácil.

Chegados a Portugal, com algum do dinheiro amealhado, procedem 
a pequenas obras no edifício onde a mãe vivia, e preparam-se para 
os novos desafios de uma vida a dois.
Em casa, Palmira tem de acostumar-se a outros hábitos e outros tra-
balhos. Às tarefas domésticas habituais, acresce o cuidar da sogra, in-
felizmente esteve oito anos entrevadinha, além de olhar pelas crianças 
que foram nascendo a partir de 1964, quando deu à luz o primeiro 
filho, a Carolina Fernanda. Nos dez anos seguintes, nasceriam mais 
quatro filhos: Ana Maria, Fernando Licínio, Maria Lisete e Edite Caro-
lina. 

Simultaneamente, Fernando Morgado refazia a sua vida profissional. 
Quando regressou, a olaria da família já tinha deixado de fabricar 
louça há uns anos, e no sítio da oficina existiam agora uns cobertões 
de apoio à lavoura, atividade a que seu pai se tinha dedicado, nos 
últimos tempos da sua vida.
Fernando Morgado constata também que está desatualizado face ao 
progresso que a cerâmica barcelense tinha atingido. Onze anos fora, 
a cerâmica desenvolveu bastante, e eu estranhei muito chegar aqui e 
estar desatualizado. Isso, porém, não o desanima. Funda a empresa 
“Decorações Canta Galo” e nas cortes do gado e coberto da lavoura 
refaz as instalações da olaria. Contrata colaboradores e lança-se de 
novo no fabrico de louças decorativas, peças mais de pintura: pratos 
de parede, azulejos, galos, tudo com decorações, para interiores do lar, 
peças tiradas a molde.
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Os filhos, conforme iam crescendo, também davam uma ajuda na 
empresa.
Nos períodos de férias, ou então no final do dia, ajudavam em tudo o 
que fosse preciso. Às vezes ainda interpelavam: Ó pai, nós nem temos 
férias nem dada, ao que Morgado retorquia: Vós lá na escola fazeis tra-
balhos manuais, isto também faz parte dos trabalhos manuais…!
Neste contexto, é interessante ver como os próprios filhos descre-
vem a vida do casal nessa época, num texto elaborado aquando do 
50º aniversário do casamento de Fernando e Palmira.

“Em 1963, já casados, regressam a Portugal com algumas pou-
panças e a expectativa de melhores dias. O crescimento econó-
mico dos anos 60 e 70 criou oportunidades inéditas e conduziu 
ao aparecimento de empresas e negócios. Dedicados à indústria 
de cerâmica, constroem uma família harmoniosa. Entre 1964 e 
1975 nascem 5 filhos, com intervalos que variam entre os 1 e os 
5 anos (1964, 1965, 1968, 1970, 1975). Acompanhando a rápida 
evolução de Portugal, procuram adoptar os padrões europeus. 
Adquirem um automóvel “carocha” da Volkswagem, rendem-se à 
televisão (inaugurada em 1957) ampliam a casa, compram elec-
trodomésticos e investem na Educação e formação dos filhos.”

Empresário de sucesso
A empresa “Decorações Canta Galo” laborou 25 anos de forma inin-
terrupta. No início, Fernando Morgado chamava artistas de fora para 
fazer os moldes que usava. Mais tarde, ele próprio e os seus funcio-
nários passaram a fazer esse trabalho.
A produção da empresa assentava na réplica de peças que já se en-
contravam disponíveis no mercado, mas esporadicamente também  
faziam as sua próprias criações. Às vezes, havia criações, mas a maior 
parte das vezes compravam-se as peças que a gente achasse que seriam 
mais vendáveis, e aí então fazia-se o molde da peça que se comprou.
Nos anos sessenta, primórdios da empresa, o barro utilizado vinha 
de Mogofores, de Cruto e de Manhente, e era amassado no aloque, 
por uma junta de bois, a vinte e cinco tostões cada carro.

Os bois eram de duas pessoas: o sr. António Alves e a srª Rosa do 
Igreja. Foram dos últimos que amassaram barros com os bois, 
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porque depois já começou a haver outros processos mais sofisti-
cados, tudo feito através de marombas, de máquinas.
Nos nossos princípios, pagava-se vinte e cinco tostões de amas-
sar cada carro. Cada carro de barro era composto por 27 cestos 
da barreira. Mais tarde, já pagávamos não sei se dezoito, se vinte 
escudos de amassar cada carro de barro.
Demorava sempre umas duas horas. Eram dois bois e duas pes-
soas a calcar o barro. Depois do barro amassado, era todo guar-
dado para dentro da fábrica e ficava numa ruma, e depois ia-se 
cortando conforme se gastava. Ia para o vergadoiro, ainda leva-
va mascoto, era batido, bem enxugado, e era assim que se prepa-
rava o barro.  
Mas no princípio era tudo manual e a louça era feita ao dedo. 
Fazia-se um rolo, botava-se na forma, colava, depois enchiam-se 
umas cinco ou seis formas, o gesso puxa pelo barro … e era assim 
que se processava. Depois, mais tarde, já deixou de ser a dedo. 
Fazia-se o banho, que era metido dentro da forma, puxava e era 
tudo muito mais fácil. Juntava-se água ao barro até ficar uma 
calda grossa. E depois era deitado um líquido (floculante) que era 
para o barro puxar e secar. Esse barro era botado nas formas, o 
gesso absorvia a humidade e a peça secava mais rápido.

Nas tarefas de produção da louça, participavam todos trabalhadores 
da empresa. Tanto fabricavam, como limpavam e poliam as peças. 
Depois era deixá-las secar  e meter ao forno para cozer.  
Quando iniciou a atividade na “Decorações Canta Galo”, Fernando 
Morgado mandou construir um pequeno forno a lenha, cuja capaci-
dade não chegava sequer a um metro cúbico. A parede era de pedra, 
e depois  por dentro levou tijolo de burro. Não tinha abóbada, mas era 
oval. Era aberto, mas coberto com telhas. Quando o fogo chegava aci-
ma, e a gente via que estava na cor da louça estar cozida, deixava de 
meter lenha.  
Cada fornada demorava umas duas horas a cozer, a que acresciam 
mais umas três ou quatro para aquecer o forno.

O forno tem de aquecer muito lentamente, umas três ou quatro 
horas, porque se se começar a meter lenha com força, começa 
tudo a estourar. Então, desde que a gente veja que já está quente, 
aí é que começa a aumentar a fogueira. A aumentar, a aumen-
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tar, a aumentar ... até o lume chegar acima das telhas, e sair para 
fora, chegar sei lá a uns novecentos graus, mil graus! Aí se consi-
dera que a louça está cozida. Às vezes queria-se facilitar: vou au-
mentar à fogueira … começavam-se a ouvir estouros na louça; 
partia. E depois não era só a que estourava que partia, era a que 
estava à volta, também.

Para singrar no negócio, Fernando cedo percebeu que tinha de pro-
duzir artigos que estivessem na moda, ser rápido a colocá-los nos 
clientes e estar atento à concorrência. Um dia, julgou ter em mãos 
um produto para fazer uma excelente campanha, mas quando deu 
por ela já o mercado estava inundado das mesmas peças que tinha 
em carteira.

Vendiam-se sempre mais aquelas peças que fossem novidade. Eu 
ainda estou certo de que a determinada altura modelei aí umas 
garças num lago e fui rogar com elas à cerâmica Magrou. Fui ro-
gar com elas e disse-me lá o dono:  Ó Fernando, vais ser feliz com 
esta peça. Vai-se vender bem! E foi, assim, realmente. Comecei eu 
a vender aquilo, mas depois já eram sete ou oito, todos a fazer. 
Quando há uma peça que se vende bem, os outros procuram logo 
imitá-la e fazê-la...

Pior ainda é quando a concorrência parte de dentro de portas e é 
um dos  funcionários da empresa a entregar o “ouro ao bandido”. 
Morgado sofreu com um desses casos, mas acabou por perdoar ao 
“pecador”.

Tenho um exemplo desses, que me deixou muito indignado, mas 
que Deus lhe perdoe. Eu tinha um catálogo e de lá mandei mo-
delar um lago com umas cegonhas espetaculares. Mandei fazer 
os moldes e durante o inverno eu fiz um stock tremendo daquela 
peça. Quando, no princípio de abril ou maio, fui levar aos fabri-
cantes essa peça para a verem, repare; disseram-me: mas nós já 
temos essa peça. Mas como é possível; então se seu paguei de a 
modelar em casa…! E depois é que soube que o próprio artista 
que a modelou, chegou a casa fez outra igual…e começou a fa-
zer e a fornecer a quem eu ia vender a minha mercadoria.
Fiquei aborrecido naquela altura, mas não procurei provocar coi-
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sa nenhuma... não é. Deixa p’ra lá, cada qual vende na sua sorte, 
e pronto! Hoje, esses fabricantes maiores já têm registos das sua 
peças e é tudo mais complexo, já é rigoroso, até dá tribunal, mas 
nós naquela altura não. A gente procurava modelar peças que 
achava que se iam vender bem. Eu várias vezes ia a Espanha com-
prar peças bonitas para depois as fazer aqui. E os outros faziam 
na mesma como eu. Mas era assim e ainda continua a ser assim...

De ceramista a barrista
Ao longo dos 25 anos em que esteve à frente da sua empresa, Fer-
nando Morgado não sentiu grandes mudanças no que toca aos gos-
tos dos portugueses pelas peças de olaria. O empresário manteve 
praticamente inalterada a produção de peças, fabricando estatuetas. 
Aos seus artigos juntava pratos e azulejos que adquiria nas grandes 
fábricas e depois pintava para vender a feirantes, e a alguns lojistas, 
principalmente da Póvoa de Varzim.
A empresa “Decorações Canta Galo” laborou entre 1963 e 1990, até 
Fernando Morgado sofrer um acidente cardiovascular que o levou a 
reformar-se e a encerrar a oficina. Os funcionários trataram da vida 
deles, os filhos do empresário já estavam quase todos formados, e a 
filha que tinha ficado pelo 12º ano abriu uma empresa de confeção 
têxtil, nas instalações onde laborava a antiga cerâmica. 
Fernando Morgado supervisionou as obras e fez questão de man-
ter  lá um comodozinho separado, para ter onde se entreter. Foi então 
que passou a dedicar-se ao artesanato em barro. Já lá vão doze anos.
Curiosamente, a primeira peça feita pelo artesão é muito anterior a 
esta fase. Estava ainda no Brasil, quando as saudades apertaram mais 
e se meteu a “escavacar” uma fotografia do seu pai. 

A primeira peça que fiz é uma pecinha que está lá em cima no 
meu escritório, que foi feita em 1954, no Brasil. Trabalhava por 
conta do patrão e quando tinha uma folgazinha, comecei a esca-
vacar uma fotografia do meu pai.
Agora (depois de se reformar), comecei a fazer aquelas coisas que 
gosto, tanto da arte sacra, como vida rural do campo, folclore - o 
que mais gosto de fazer é o folclore - e faço qualquer tipo de peça 
que me vem à ideia.
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A obra de Fernando Morgado é bastante diversificada. O artesão 
já terá produzido à volta de setecentas peças diferentes. Atualmente 
(2013), o barrista já só faz peças por encomenda, num processo cria-
tivo que vive muito das suas memórias de infância. Quando faço, por 
exemplo, a matança do porco, penso como é que nós fazíamos quando 
era rapaz que segurava o porco, e é nesse sentido que faço a peça.  Se 
penso fazer cavadores de terra, ou lavrar a terra, ou um carro de bois, 
faço tudo como eu imaginava quando trabalhava na lavoura. É essa a 
minha inspiração.
Quando alguém lhe faz uma encomenda, fica todo satisfeito. Não 
tanto pelo valor que vai receber, mas antes porque são ideias que me 
aparecem: chegamos a pontos que depois de fazer setecentas peças to-
das diferentes, a gente chega a certo ponto que: como é que eu hei-de 
inventar agora?

Mas se aparece uma pessoa a dizer: faça-me isto, já é diferente, já dá 
uma ajudinha, há mais entusiasmo, não é?!
A obra do artesão foi ganhando visibilidade e reconhecimento pú-
blico. Em  julho de 2002, expôs 46 peças no Museu de Olaria, exposi-
ção integrada no ciclo “Figurado no Átrio”. Cinco anos mais tarde, em 
maio de 2007, o pelouro da Cultura da Câmara Municipal de Barcelos 
voltou a convidá-lo para nova mostra, desta vez na Sala Gótica dos 
Paços do Concelho, onde esteve patente ao público “A arte do figu-
rado pelas mãos de Fernando Morgado”. Na nota informativa emitida 
pelo Município barcelense podia ler-se: “O artesanato de Fernando 
Morgado é dominado por pequenas figuras que retratam o mundo 
que o rodeia. O seu espólio está repleto de figuras da religião, fol-
clore, personalidades e património monumental. (…) As peças deste 
artesão têm expressividade e naturalidade impressionantes e corpo-
rizam a linha mais tradicional do figurado barcelense”.

Autarca e amante de folclore
De entre as peças que mais gosta de fazer, Fernando destaca as que 
dizem respeito ao folclore. Um gosto pelas danças e cantares regio-
nais que o levaram a ser fundador do Grupo Folclórico Juvenil de Ga-
legos Santa Maria, criado em 5 de maio de 1977, onde permaneceu 
como presidente da direção durante 20 anos, e seis na qualidade de 
presidente da Assembleia Geral.
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A atividade cívica de Fernando Morgado tinha porém começado 
bem mais cedo, quando participou, como candidato, nas primeiras 
eleições democráticas do pós 25 de Abril, integrando uma lista do 
PPD - Partido Popular Democrático à  Assembleia de freguesia. Foi 
o início de um percurso enquanto autarca que o levou a fazer dois 
mandatos como tesoureiro e um mandato enquanto secretário na 
Junta de Freguesia de Galegos Santa Maria.
Antes disso, muito tempo antes, já tinha pertencido à direção do 
Santa Maria, clube de futebol fundado em 1943, e do qual é o sócio 
número sete.
Outra das paixões de Fernando Morgado é o jogo do fito; é aliás o 
seu desporto mais predileto.

Em 1970, houve um torneio de malha em Vila Verde e um rapaz 
que era meu fornecedor de louça disse: ó Morgado, vamos jogar 
no torneio? Vamos lá. Fomos jogar e fomos à final. Desde aí con-
tinuei a participar sempre em torneios de malha, até chegar ao 
ponto de não poder. Adorava e adoro esse desporto. Até tenho 
peças com o jogo da malha!

Aposentado do jogo por razões de força maior - a idade apesar de 
tudo já pesa no corpo - Fernando Morgado tem agora tempo para se 
dedicar às suas leituras, enquanto aguarda que algum cliente, turis-
ta, ou amigo entrem na loja para comprar alguma peça ou simples-
mente entabular uma conversa ao sabor da espuma dos dias.  
É neste ambiente que o artesão recorda os dias em que conheceu 
Rosa Ramalho, a mais reconhecida barrista portuguesa, ainda ela não 
fazia artesanato; era mulher do moleiro, tio António Mota. Conheci-a 
bem. Eram pessoas muito humildes, pobres.

“Nascemos do barro e com certeza morreremos no barro”!
Do passado para o presente, Morgado vê o futuro de uma forma pes-
simista. E aponta o exemplo de uns quantos que em tempos foram 
seus empregados, e chegaram a ter oitenta funcionários e hoje têm 
pouco mais de uma dúzia deles. Uma mudança significativa no teci-
do económico da região oleira de Barcelos que tem influenciado de-
terminados trabalhadores a optar pelo artesanato, numa espécie de 
regresso às origens. Morgado fê-lo por opção pessoal, mas reconhe-
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ce que outros o fazem como alternativa à crise que afeta a indústria 
cerâmica. Talvez por essa razão, o artesão pugne por apoios a esta 
atividade.

O artesanato, na minha opinião, ainda tem que se desenvolver muito. 
Aqui na nossa freguesia, que é de onde é oriundo o galo de Barcelos - 
foi o sr. Domingos Coto, Domingos da Rocha, que o criou - devia haver 
mais desenvolvimento de forma a potenciar o artesanato. O futuro a 
Deus pertence, mas não estou muito otimista sobre o desenvolvimento 
do artesanato.

E como sente o barro, este homem que passou a vida ligado à olaria? 
Resposta simples de Fernando Morgado: Olhe, nós nascemos do barro 
e, com certeza,  morreremos no barro!

Fernando Morgado foi distinguido pelo Município de Barcelos com o 
“prémio carreira, na 5.ª Gala do Artesanato, que decorreu na edição 
de 2015 da Mostra de Artesanato e Cerâmica de Barcelos. 

Atualmente, conserva em sua casa, que se situa mesmo ao lado da-
quela onde nasceu, no início do século XX, centenas de criações que 
refletem as duas últimas décadas, altura em que o barro, nas suas 
mãos, passou a contar histórias, que são do mais puro figurado de 
Barcelos. 

Finalmente, neste dealbar de 2022 e com 94 anos, Fernando Morga-
do, que nasceu com o barro e dele fez a sua forma de vida, já não pro-
duz o seu tão amado figurado, que de resto deixou de produzir ainda 
em 2019, quando as mãos cederam às vontades da idade. Porém, a 
criatividade, somada às inopinadas memórias e invulgar resiliência, 
permanece absolutamente intacta no Homem!
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FERNANDO MORGADO: algumas das suas obras

GRUPO FOLCLÓRICO
Fernando Morgado
Galegos Santa Maria, Barcelos
Peça modelada manualmente cozida em 
forno e posteriormente pintada
2017

PROCISSÃO
Fernando Morgado
Galegos Santa Maria, Barcelos
Peça modelada manualmente cozida em 
forno  e posteriormente pintada
2017

GRUPO FOLCLÓRICO
Fernando Morgado
Galegos Santa Maria, Barcelos
Peça modelada manualmente cozida em 
forno e posteriormente pintada
2016

ALOQUE
Fernando Morgado 
Galegos Santa Maria, Barcelos
Peça modelada manualmente cozida em 
forno  e posteriormente pintada

PASTOR COM OVELHAS
Fernando Morgado 
Galegos Santa Maria, Barcelos
Peça modelada manualmente cozida em 
forno  e posteriormente pintada

FUNERAL
Fernando Morgado 
Galegos Santa Maria, Barcelos
Peça modelada manualmente
cozida em forno  e posteriormente pintada

CRISTO E OS COBRADORES DE IMPOSTOS
Fernando Morgado
Galegos Santa Maria, Barcelos
Peça modelada manualmente cozida em forno 
e posteriormente pintada
2010

GALOS DE BRIGA
Fernando Morgado 
Galegos Santa Maria, Barcelos
Peça modelada manualmente cozida em 
forno  e posteriormente pintada
2009

SULFATAÇÃO
Fernando Morgado 
Galegos Santa Maria, Barcelos
Peça modelada manualmente cozida em 
forno  e posteriormente pintada
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