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De 5 de outubro de 2022 a 8 de janeiro de 2023, está patente na Sala da Ca-
pela do Museu de Olaria de Barcelos a Exposição - “Binde à Festa”. 
Esta exposição é o resultado de um processo criativo que integra uma das 
temáticas favoritas do autor - a Festa. É o perfeito cruzamento da tradição 
popular do território minhoto com a sua própria identidade, essência e sentido 
estético. Aqui, as suas raízes aliam-se à constante inovação que imprime nas 
suas composições, conferindo-lhes uma capacidade de comunicação que con-
tagia, todas elas explodem de alegria, de festa e de muito folclore.
A exposição é uma afirmação da excelência artística deste artesão nacional, 
que há 43 anos desenvolve produções únicas inspiradas, mormente, em si-
tuações do quotidiano, suportadas pelo imaginário popular ou erudito, quase 
sempre providas de um sentido estético onde abundam composições de linhas 
delicadas, porém perpetuamente sinuosas, onde frequentemente predominam 
cenários algo bucólicos ou de cariz popular, e onde as personagens repre-
sentadas não são estáticas, antes pelo contrário, parecem estar em pleno 
movimento, a conversar, a trabalhar, a dançar, a beber ou a jogar, homens, 
mulheres, jovens e crianças, parecem passar uns pelos outros, trocar olhares, 
conversas e até segredos. 
Esta exposição é o reflexo da excelência da sua linguagem criativa muito pró-
pria e de um domínio estético que torna Delfim Manuel inconfundível.

From October 5th, 2022, to January 8th, 2023, the exhibition “Binde à 
Festa” will be open in the Chapel Room of the Barcelos Pottery Museum.  
This exhibition is the result of a creative process that integrates one of 
the author’s favorite themes - the Party. It is the perfect combination of 
the Minho popular tradition territory, with his own identity, essence and 
aesthetic sense. Here, his roots are allied to the constant innovation that 
he imprints in his compositions, giving them a capacity of communication 
that is contagious, all explode with joy, festivity and lots of folklore. 
The exhibition is a statement of the artistic excellence of this national craftsman, 
who for past 43 years has been developing unique productions inspired, 
mainly, in everyday situations, supported by popular or erudite imagination,  
always endowed with an aesthetic sense where compositions of fine lines, 
but perpetually sinuous, abound, where bucolic or traditional scenarios often 
predominate, and where the characters represented are not static, on the 
contrary, they seem to be in full movement, talking, working, dancing, drinking, 
or playing, men, women, youth, and children seem to pass by each other, 
exchanging glances, conversations, and even secrets. 
This exhibition shows the excellence of the artist very own creative language, 
and the aesthetic mastery that makes Delfim Manuel so singular.

THE EXHIBITION AT THE POTTERY MUSEUM

A EXPOSIÇÃO NO MUSEU DE OLARIA
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Nasceu há precisamente 54 anos, no dia 23 de julho de 1968, na freguesia de 
Bairro, em Vila Nova de Famalicão, no seio de uma família numerosa, onde 
era 1 de 12 irmãos.
Até aos 10 anos de idade, o artesanato foi um absoluto desconhecido na sua 
vida. No entanto, durante as suas férias escolares do verão de 1979, contactou 
pela primeira vez com a matéria que lhe viria a moldar em absoluto a vida – o 
Barro. Nesse ano, integrou o primeiro grupo da Escola de Cerâmica da atual 
Fundação Castro Alves, e a paixão nasceu. Pouco depois, após concluir o 6º 
ano, e embora contra a vontade de seus pais, abandona a escola para se dedi-
car integralmente à sua recém-descoberta paixão pela produção em barro, na 
referida Escola de Cerâmica, local onde irá permanecer os 18 anos seguintes. 
Tempo que Delfim reconhece como tendo sido fundamental na sua aprendiza-
gem de técnicas e no desenvolvimento da expressão artística integralmente 
dedicada à produção de figurado.

AS ORIGENS

He was born at exactly 54 years ago, 
on July 23rd 1968, in the parish of 
Bairro, in Vila Nova de Famalicão, 
in the bosom of a large family, 
where he was 1 of 12 siblings. 
Until the age of 10, handicraft 
was an absolute unknown in his 
life. However, during his school 
vacations in the summer of 1979, 
he had his first contact with the 
material that would entirely shape 
his life – Clay. That year he joined 
the first group of the Ceramics School 
of the Castro Alves Foundation, and his 
passion is born. Shortly after finishing 
the 6th grade, and against his parents’ 
desire, he left school to dedicate himself 
entirely to his newfound passion for 
clay production, at the abovementioned 
Ceramics School, where he would 
remain for the next 18 years. Time 
that Delfim recognizes as having 
been fundamental in his learning of 
techniques and in the development of 
artistic expression entirely devoted to
the production of figurines.

THE ORIGINS

E assim, aquela paixão que nasceu de forma inocente aos 10 anos de idade, 
cresceu e em 1997 era já um amor consolidado, que trazia consigo uma certeza 
e um desejo de afirmação. Então, Delfim decide dar os seus primeiros passos 
enquanto artesão a solo, ainda em Bairro, na freguesia onde nasceu, local onde 
permanece até ao ano 2000, quando finalmente no dia 7 de outubro, aos 32 
anos de idade, concretizou o sonho de se instalar com a sua própria oficina. A 
concretização deste sonho levou-o para a rua do Loureiro, em Rebordões, já no 
concelho Santo Tirso.
Aí criou condições ótimas para dinamizar a sua criatividade na produção de 
figurado, como o mesmo costuma afirmar “a minha criatividade é uma vantagem 
porque estou sempre a inovar... mas é também uma desvantagem porque 
estou constantemente a imaginar coisas novas”.  Gosta de criar composições 
de grandes dimensões onde imperam uma subtileza e uma minúcia 
verdadeiramente inusitadas, onde abundam cenários diversos e, por 
vezes, muitas centenas de personagens que interagem entre si.
Como todos os grandes mestres artesãos o seu reconhecimento não 
surge da noite para o dia, muito pelo contrário, é fruto de várias 
décadas de participações em mostras, exposições individuais e 
coletivas, e concursos de artesanato nacionais e internacionais. 
Ações que conduziram a um extraordinário reconhecimento dos 
seus trabalhos. 
Tem uma predileção confessa pelos temas religioso e festivo, mas 
atualmente o seu reconhecimento não lhe deixa muito tempo livre, 
são muitas as solicitações, pelo que trabalha essencialmente por 
encomenda, criando em função da temática solicitada. As 
suas peças são sempre planeadas ao detalhe e contam 
sempre uma história, são verdadeiras composições 
que aludem a um território, a factos, acontecimentos, 
a personagens históricos, a um imaginário comum, 
ou mesmo à atualidade, apenas depende da temática 
subjacente a cada criação.  Delfim costuma afirmar “não 
crio apenas por criar … não faz sentido!”, “...quero criar, 
inovar e aperfeiçoar...”. O seu espírito artístico leva-o à “... 
constante criação de novas peças, novas linhas e novas 
temáticas.”.
A sua oficina é hoje um local de “romagem” para 
amantes de figurado, é também o espelho de toda a 
sua criatividade, possui no local uma coleção particular 
estupenda, as criações e as temáticas multiplicam-se, 
e por toda a sua oficina se respira artesanato.
O seu caminho prossegue, afinal, e com apenas 
54 anos de idade, e 43 de dedicação plena ao 
barro, Delfim Manuel tem ainda uma vida inteira 
pela frente, para trilhar novos rumos no figurado 
e singrar na edificação de um património que 
seguramente perdurará no tempo.

O CAMINHO...

Thus, that innocent passion discovered at the age of 10 grew, and by 
1997 was already a deep love, which brought with it a certainty and a 
desire for affirmation, Delfim decided to take his first steps as a solo 
craftsman, still in Bairro, in the parish where he was born, there he 
remained until the year 2000, when finally on October 7th, at the age of 
32, he accomplished his dream of establishing his own workshop. The 
realization of this dream took him to the Loureiro Street, in Rebordões, 
already in the municipality of Santo Tirso.
There he created the best conditions to boost his creativity in the 
production of figurines, as he often says “my creativity is an advantage 
because I am always innovating... but it is also a disadvantage because 
I am constantly imagining new things”.  
He likes to create large compositions where a very peculiar refinement 
and detail prevail, where different scenarios 
burst, and sometimes several hundreds of 
characters interact with each other. 
Like all great master craftsmen, his 
recognition doesn’t come overnight; on the 
contrary, it is the result of several decades 
of participation in craftsmanship shows, 
individual and collective exhibitions, and 
national and international craft contests. 
Actions that have led to an extraordinary 
recognition of his work.  
He has a confessed predilection for religious 
and festive themes, but currently his 
recognition does not leave him much free 
time, there are many requests, so he works 
essentially by order, creating according to 
the requested theme. His pieces are always 
planned to the detail and always tell a story, 
they are true compositions that allude to a 
territory, to facts, events, historical characters, 
to a common imagination, or even to the 
present day, it only depends on the underlying 
theme of each creation.  Delfim often states 
“I don’t create just for the profit of creating ... 
it doesn’t make sense!”, “... I want to create, 
innovate, and improve...”. His artistic spirit 
leads him to “... constantly create new pieces, 
new lines and new themes”. 
His workshop is today a point of “pilgrimage” 
for figurine lovers, it is also the mirror of all 
his creativity, he has an extraordinary private 
collection, where creations and themes 
multiply, throughout his workshop one can 
breathe handicrafts. 
His path continues, after all, at 54 years of 
age, and 43 years of full dedication to the clay, 
Delfim Manuel still has a whole life ahead of 
him, to tread new paths in the art of creating 
figurines and to keep on  building a unique 
heritage that will surely endure through time.

THE WAY...


