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Revista Cultural de Aveiro

A Câmara Municipal de Aveiro lança o segundo 
número dos Cadernos de Cultura, reiterando 
a ambição de fazer crescer esta publicação 
de elevado valor histórico e cultural, dando 
contributo para aumentar o conhecimento da 
história, da cultura e do património da Nossa 
Terra, que queremos aprofundar, estudar e 
divulgar regularmente.

Este segundo número da revista Cadernos 
de Cultura: História & Património de Aveiro é 
dedicado à rica e distinta área da cerâmica, numa 
abordagem diversa e que demonstra bem o 
papel que Aveiro teve e tem neste domínio, que 
seguramente vai marcar presença no futuro.

Nas apostas novas que vamos concretizar 
na gestão da Câmara Municipal de Aveiro no 
mandato autárquico que estamos a começar, 
e no que respeita a projetos com uma ligação 
mais próxima a esta área da cerâmica, destaco 
a reabilitação do barreiro da antiga fábrica 
Jerónimo Pereira Campos integrando um centro 
interpretativo sobre a sua riqueza geológica e 
reserva de fósseis, o Museu da Terra que vamos 
concretizar na Quinta da Costa em Requeixo 
que vai integrar uma unidade de promoção e 
formação sobre as técnicas construtivas que 
usam materiais naturais extraídos da terra, ou 
ainda o Monumento à Muralha de Aveiro do 
Arquiteto Siza Vieira que vamos instalar junto ao 
Museu de Aveiro / Santa Joana no local da antiga 
“Porta do Sol”.

Na arte, há sempre um lugar muito especial para 
a Bienal Internacional de Cerâmica Artística de 
Aveiro que nos anos ímpares disponibiliza a 
exposição dos trabalhos em lugares especiais 
da cidade, cheios de história, sendo que neste 
mandato autárquico teremos o nascimento de 
uma unidade onde vamos ter a Bienal exposta 
em permanência dando vida nova ao edifício da 
antiga Biblioteca Municipal. 

O Nosso Bem-Haja à Equipa da Câmara 
Municipal de Aveiro gestora desta publicação, 
a Todos os que tornaram possível pelos seus 
escritos e trabalhos a segunda edição desta 
Revista, desejando boas leituras a Todos quantos 
se queiram juntar a nós para conhecer Mais e 
Melhor Aveiro, cuidando bem da preservação, 
valorização e promoção da notável herança 
cultural de que somos herdeiros e gestores.

José Ribau Esteves
Presidente da Câmara Municipal de Aveiro

Aveiro, matéria-prima lato sensu

A importância da cerâmica em Aveiro não é 
apenas o reflexo de talento, empreendedorismo e 
inovação tecnológica, como SteamCity que é. 

Aveiro, Cidade de Canais, tem na cerâmica um 
dos seus valores identitários e longa História 
com tradição, favorecida pela matéria-prima na 
Região - stricto sensu.  

De facto, temos registos desde a Pré-história 
(Agra do Crasto) que atravessam o Período 
Romano com os fornos cerâmicos de Eixo e 
continuam pela existência do Bairro das Olarias a 
partir da Idade Média.

No século XVI, Aveiro afirma-se em Decreto 
Régio, como grande produtor de “formas 
de açúcar” (- deu topónimo ao morro de Rio 
de Janeiro?) e de anforetas para a Epopeia 
Marítima. O contributo aveirense terá assim 
sido determinante para os Descobrimentos 
Portugueses - Sal e Cerâmica, respectivamente 
o “frigorífico” e o “tupperware” - na conservação 
vital dos alimentos.

Mas, Aveiro também é azulejo com exemplares 
desde o século XVI. A sua produção ter-se-á 
iniciado pelo século XIX através da Fábrica 
da Fonte Nova, e em 1905 com a Fábrica dos 
Santos Mártires, designada depois de Aleluia.
 
De destacar, ainda, a empresa Jerónymo Pereira 
Campos (1896) produtora de tijolo e telha tipo 
Marselha. As antigas instalações fabris albergam 
hoje o Centro de Congressos de Aveiro, fidedigno 
monumento industrial.

Na atualidade, Aveiro cidade-Região continua o 
Ser Cerâmico, com unidades fabris de referência 
e uma Universidade em Engenharia de Materiais 
e Cerâmica, líder de investigação na área.

Ao nível cultural, a cerâmica revela-se na arte 
pública (painéis azulejares e monumentos), no 
património histórico industrial, prolongando-se 
pelo espaço urbano através de fachadas que 
escrevem Aveiro como a cidade Arte Nova de 
Portugal. E também na expressão do Artesanato.
Paralelamente, a aposta na Bienal Internacional 
de Cerâmica Artística de Aveiro (desde 1989), 
uma das mais reconhecidas a nível mundial, 
evidencia a cozedura entre arte e cerâmica como 
fator cultural diferenciador.

Em sinopse, a cerâmica constitui-se em Aveiro 
como um verdadeiro e raro “cluster” com 
dimensão económica geradora de empresas, 
dimensão de I&D através da Universidade e 
dinâmica cultural transversal.

Esta edição dos Cadernos acrescentará, estamos 
certos, matéria-prima - lato sensu - na fundição 
mobilizadora de Cultura, História e Património da 
“Cerâmica made in Aveiro”. 

Miguel Capão Filipe
Vereador da Cultura da Câmara Municipal de Aveiro 
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JOSÉ ANTÓNIO 
REBOCHO CHRISTO 

Museu de Aveiro/ 
Santa Joana
Câmara Municipal de Aveiro
jcristo@cm-aveiro.pt

Barristas
Escultura
Arte sacra
Clay sculpture
Religious art

É indiscutível a importância que a 
produção de barro em Aveiro teve 
no panorama nacional.
Pretende-se com este trabalho 
ilustrar as técnicas aplicadas na 
produção barrística de âmbito 
regional no período Barroco, que 
não só se revelou em peças de uso 
doméstico mas sobretudo nas de 
âmbito litúrgico (figuras sacras), 
e igualmente, dar a conhecer os 
intervenientes nesta produção 
fausta e de qualidade elevada que 
celebrizaram Aveiro enquanto 
centro de produção artística entre 
os séculos XVII e XVIII.

The importance that clay 
production in Aveiro had on the 
national scene is indisputable.
The aim of this work is to 
illustrate the production of the 
so-called “Barristas Aveirenses” 
in the Baroque period. From the 
centuries-old production of objects 
for domestic use to the molding 
of sacred figures, the art of clay 
had outstanding modelers who 
distinguished themselves and 
affirmed Aveiro as one of the 
most interesting centers of artistic 
sculpture production between the 
17th and 18th centuries.

BARRISTAS 
AVEIRENSES 
SÉCULOS
XVII-XVIII
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1. Menino Jesus
Col. Particular

2. S. Francisco de Assis 
Col. Particular

3. Santo franciscano
Col. Particular

gente de Aveiro criava o seu céu na vilíssima 
matéria; não intentava soprar no barro a vida 
do homem, como o Criador o teria feito na 
alegoria da criação – que jamais a criatura 
ribeirinha se ensoberbeceu na vã tentativa de 
dar alma ao inanimado, poder só de Deus; mas 
o escultor-barrista daqui, humílimo na limitação 
das suas humanas possanças, vivificava de 
unção o barro - «informe, inerte, estéril, lamoso e 
escorregadio, estorvo do arado, abominação da 
enxada» - entre os seus dedos ungidos pela fé 
e guiados pelo engenho e animados pelo gosto; 
dava-lhe forma humana, vestia-o -, identificava-o 
e autorizava-o com a simbologia conforme à 
regra do hagiológico; levava-o, depois, aos altares 
do templo ou às maquinetas do lar; e então ele 
próprio ajoelhava e desafiava as camândulas 
diante do que lhe fora às mãos em marga 
desprezível – e das mãos lhe saíra sublimado em 
amparo terreno e em guia místico nos rumos da 
Eternidade”. (CHRISTO, 1984)

Aveiro, como os grandes centros de Lisboa 
ou Alcobaça, instituem, por esta via um dos 
episódios mais originais do Barroco em Portugal 
que urge investigar.

Não existem grandes referências à produção 
seiscentista, no entanto vários autores aludem à 
produção de imagens devocionais, por exemplo 
pelos franciscanos de Aveiro, o que se pode 
aferir de duas imagens de grandes dimensões 
(aprox. 70 cm; figs. 2 e 3), frustes, ligadas a 
protótipos ainda hieráticos, com pouco domínio 
das proporções, com os panejamentos presos ao 
corpo e pregueados sem dinamismo. O barro,  
matéria pobre, fazia todo o sentido na 
espiritualidade seráfica, e na das populações 
menos favorecidas, ligando-se aos barreiros que 
oferecem a céu aberto a matéria mesquinha que 
se transcende e transforma, afeiçoada pela arte, 
ungida pela Fé e purificada pelo fogo. 

Sobretudo entre os séculos XVII e XVIII, Aveiro 
tornou-se um dos mais interessantes centros de 
modelação em barro cujos contornos, apesar de 
algumas referências substantivas, necessitam 
ainda de estudos que os contextualizem, quer 
na formação de “escultores barristas”, quer nas 
fontes a que acediam assim como ritmos de 
encomendas que recebiam.
Confessamos que tomámos a nossa participação 
com a presente temática no sentido, benigno, 
é evidente, de uma provocação para que se 
revelem outras existências que permitam saber 
mais sobre os nossos escultores barristas.  
Fica o repto!

Este estudo centrar-se-á na apresentação 
de obras e, quando existam, nas firmas dos 
seus obreiros marcadas na pasta, uma vez 
que constituem um património inestimável 
a associar à pesquisa documental que, 
desafortunadamente, se tem revelado escassa. 
Riqueza a nossa a perpetuação destas frágeis 
peças que muito nos revelam dos seus autores 
e, naquelas em que subsistem dúvidas sobre se 
serão, ou não, de Aveiro, que surjam sinergias 
para que as ciências exatas deem o seu 
contributo, nomeadamente através do estudo 
das argilas e sua origem geográfica.

O trabalho do barro, entre nós, era um labor que 
se projetava não apenas na produção de peças 
de uso comum, mas também, e sobretudo a 
partir do século XVII e com expressão maior 
no século seguinte, na modelação de figuras 
sacras, o que tem sido alvo da pena e saber de 
investigadores ilustres entre os quais Rangel 
de Quadros, Marques Gomes, Joaquim de 
Vasconcelos, Luís Chaves, José Queirós, António 
Almeida e Christo, Amaro Neves; levando 
um insigne autor aveirense, David Christo, a 
sintetizar eloquentemente que: “Em Aveiro é de 
barro a corte do céu”, e, cito: “E assim é que a 
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Ao longo do século, esta situação vai-se 
alterando, como podemos observar na 
“Virgem em Majestade com o Menino Salvador 
do Mundo” (fig. 4), e no que sobreviveu de 
uma Pietá. Gradualmente, e a par da evolução 
estética geral, o barroquismo atinge os oleiros 
modeladores, com fórmulas novas ou renovadas 
que satisfazem os encomendantes.
Cresce, a partir deste momento de charneira 
entre o século XVII e XVIII, o número de 
exemplares conhecidos e surgem, cientes 
do mérito que têm, diversos nomes e datas 
inscritos. 

Característica, a forma cónica cuidada do interior 
da escultura aveirense para favorecer a cozedura 
e não partir, diferente das que se conhecem 
em grandes centros barristas como Lisboa ou 
Alcobaça, nos quais os interiores das imagens 
eram rudes, pondo em evidência a sucessiva 
adição de matéria, moldada de forma irregular.

4. Virgem em Majestade 
com o Menino
Col. Particular
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5. Placa de Exame (?)
Assinada Dias
Col. Museu de Aveiro/ 
Santa Joana 

6A. Benitier (verso)
Col. Museu de Aveiro/ 
Santa Joana

6. Benitier
Col. Museu de Aveiro/ 
Santa Joana

Seguiremos agora a pista da obra assinada 
(fig.5), sem pretensão de biografar os seus 
autores mas sim de revelar o seu trabalho. 
E iniciamos esta “viagem” com uma peça 
excecional, aquilo que estamos em crer 
tratar-se de uma placa de exame corporativo 
que creditaria os oleiros como escultores; 
e deverá ter sido exigida pelo regimento 
que regulava as suas obrigações (deste 
regimento e taxas, em 1727, dá-nos nota 
a Dr.ª Isabel Maria Fernandes). Respeita 
ao mais afamado barrista aveirense, José 
Dias dos Santos, oleiro e escultor, irmão da 
Misericórdia e homem bem contextualizado 
socialmente como refere Amaro Neves. 
Datada, de 1702, e assinada, é a peça mais 
antiga que conhecemos materialmente.
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Como com S. João, também a devoção à vetusta 
padroeira de Aveiro, Santa Ana, se celebrava 
no barro, como prova esta excelente imagem, 
estofada (fig. 8). Ora a policromia estofada 
implicava uma técnica e um gasto (em ouro) 
significativo, ficando reservada para peças que 
respondiam a encomendas de maiores cabedais, 
sendo o mais usual uma policromia simples e, 
existindo ouro, este era aplicado a pincel, o que 
reduzia substancialmente os custos. 
Não poderiam faltar as representações da 
Senhora da Conceição, a Rainha de Portugal 
saída da Restauração, com o ouro aplicado 
a pincel no manto da Virgem, em delicados 
querubins e com o símbolo mariano, Ave Maria. 
Da mão de José Dias dos Santos a Santa Ana 
tríplice (fig. 9) será um dos melhores exemplares, 
atribuída por cotejo com a Santa Ana Mestra 
anterior (fig. 8), revelando uma boa execução, 
firme e plena de exuberância joanina – tem 
vários paralelos na escultura em madeira do 
Porto.

Desde o final do século XIX que o fragmento de 
uma pia de água benta é nomeado, sendo 
um unicum na sua tipologia, representando 
em baixo relevo a figura do Senhor da Cana 
Verde, grande devotio da Misericórdia, rodeado 
de figuras aparentemente conseguidas por 
impressão na pasta. 
Entre as diversas tradições populares/religiosas 
de Aveiro, podemos distinguir as festividades, 
povoadas de cascatas, que os naturais 
dedicavam a São Joãozinho (fig. 7). 

Dentro e fora das clausuras, na Capella de 
São João, edificada c. 1607 e situada no 
Rossio, faziam-se esplêndidos festejos com 
a confluência de todos os estratos sociais na 
devoção ao Baptista. E o barro e os Barristas 
correspondem a esta motivação executando 
inúmeras imagens que serviam para as cascatas, 
razão pela qual esta tipologia é das mais 
recorrentes e da qual existem mais e melhores 
exemplares.

7. S. João Batista 
Obra de autoria de  
José Dias dos Santos
Museu Grão Vasco

8. Santa Ana Mestra
Col. Particular

9. Santas Mães ou  
Santa Ana Tríplice
Col. Particular
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Com este Menino Dormindo sobre a Morte (fig. 10) 
abrimos campo para outra das exortações mais 
peculiares da escultura local. Representa-se o 
Menino Jesus dormindo e com uma caveira, uma 
vanitas, que lhe serve de almofada – a noção 
plena do que lhe reservava a sua passagem 
terrena que ao mesmo tempo nos alerta a todos 
para a forma que teremos no final da vida, 
independentemente da posição social. 

Outras peças, como as da coleção Fernando 
de Castro, com a cama completa e exuberante, 
evidenciando-se o espaldar que nos remete para 
a obra de talha dourada do tempo do magnânimo, 
retomam a mesma temática com eloquência. 

A peanha que se apresenta (fig. 12) reproduz muito 
do vocabulário de Dias dos Santos nas suas camas 
esplendorosas, numa composição animada de 
enrolamentos de acantos e aves abicando flores, 
em tudo semelhantes às que servem de pés da do 
Museu Nacional de Arte Antiga. 

10. Menino Jesus dormindo 
sobre a morte 
Col. Museu Nacional de  
Arte Antiga

11. Menino Dormindo sobre 
a Morte, datado 1734 (?) 
Atr. José Dias dos Santos 
Col. Casa Museu  
Fernando de Castro MNSR

12. Peanha 
Atr. a José Dias dos Santos
Col. Particular 

 12 10
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13. Virgem de Belém
Col. particular

14. Nossa Senhora  
da Conceição 
Col. Museu de Aveiro/ 
Santa Joana

15. Alminhas e  
S. Francisco de Assis
Executada a partir de um 
molde com a inscrição: 
Feita aos 23 de Agosto de 
1766 – Gaspar
Col. Museu de Aveiro/ 
Santa Joana

16. Presépio 
Atr. a Bartolomeu Gaspar 
e Joaquim Marques dos 
Santos
Pertenceu ao Rev.do  
João José dos Santos

A peça representando Nossa Senhora da 
Conceição, datada de 22 de maio de 1761 e 
também de autoria de Bartolomeu Gaspar, foi 
adquirida em leilão pela Associação de Amigos 
do Museu de Aveiro (fig. 14). Referenciada desde 
a grande exposição de arte que teve lugar em 
Aveiro em 1895, é uma peça fundamental para o 
estudo e compreensão da obra deste autor. 

Outra tipologia amplamente solenizada em 
barro aveirense são as “Alminhas”. Em fachadas 
ou oratórios, alertavam os crentes para a 
necessidade permanente de se orar pela salvação 
das almas que ardiam nas chamas do purgatório. 
Na cor de sangue do vermelho barro gordo 
aveirense, surge uma vez mais o seráfico de Assis, 
enquadrado numa festiva moldura já na transição 
para o rocaille, contrariando a simetria (fig. 15).

É igualmente de referir um grandioso Presépio (fig. 16), 
porventura executado por Bartolomeu Gaspar em 
parceria com Joaquim Marques dos Santos, e 
com relação próxima ao do eremitério do Buçaco. 
Composição grandiosa na qual não faltam pastores 
em adoração, fidalgos de tricórnio, cortejos dos 
magos, numa infindável e catequética cenografia.

Joaquim Marques dos Santos, oleiro e ourives, 
aplica na peça “alminhas” (fig. 17), pertencente 
à igreja da paróquia de Vera Cruz, assim como 
na representação da Trindade, o corolário da 
delicadeza e alto grau da sua obra que detém uma 
plasticidade de exceção, advinda certamente da 
prática do ofício minucioso de ourives. 
Em grande escala, a brandura no tratamento 
dos rostos, mãos, na postura dos personagens, 
é visível quer na Senhora do Carmo, da igreja do 
Carmo de Aveiro, quer na do Rosário da fachada 
da igreja de Santo António, que julgamos ser 
também da sua lavra. 

Filho de Tomás Dias, Bartolomeu de Lemos lega-nos 
também obra de qualidade rubricada, como a 
imagem de S. Damião elencada no “Inventário 
Artístico Nacional”, colocando Amaro Neves a 
possibilidade de ser parente de José Dias dos 
Santos, e podendo representar uma, chamemos-lhe, 
linhagem familiar oficinal. S. Damião, assim como 
o seu gémeo, S. Cosme, são os padroeiros das 
crianças, cirurgiões, físicos, farmacêuticos, barbeiros 
e cabeleireiros, tornando-se assim taumaturgos 
essenciais naqueles tempos em que a prática 
médica tantas vezes era substituída pelo pedido de 
auxílio aos santos protetores. José Queirós refere-se 
a Lemos como autor de “belas imagens”.

Bartolomeu Gaspar é, a par de Joaquim 
Marques dos Santos, de quem falaremos, outro 
dos grandes nomes da barrística aveirense 
setecentista, ambos nomeados no dicionário 
Oxford Grove of Art.

A Virgem de Belém (fig. 13), cujo tratamento 
nos permite associar à sua mão diversas outras 
imagens de Nossa Senhora (cfr. fig. 14),  
corresponde a um tipo, a um modelo de 
produção local com maior qualidade na 
modelação, em especial na delicadeza do 
tratamento dos rostos, mãos, anjos e querubins. 
Analisando o seu trabalho, este apresenta-se 
melhor resolvido no lançamento das peças 
do que na sua decoração, que apresenta uma 
pintura ingénua, muito embora respeitadora 
dos cânones, vestindo a Senhora de púrpura 
e azul celeste, sem recurso às policromias de 
estofados, com uso abundante de ouro. Estas 
policromias mais ricas, com exemplares de boa 
qualidade, igualmente nos surgem nos barros 
de Aveiro, porém são mais raras – uma vez mais 
um longo percurso de investigação e estudo que 
importa corporizar.

 13  14  15

 16

17. “Alminhas”
1782
Prov. Igreja da Apresentação
Col. Museu de Aveiro/ 
Santa Joana
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18. S. João Batista
Autoria de J. Almeida 
Col. Particular

19. Assinatura de JAP

20. São Francisco  
Autoria de JAP (1747) 
Col. Particular

21. Assinatura “Stella”

22. Santo António  
Autoria de “Stella”
Col. Particular

J. Almeida é mais um dos Barristas/escultores 
aveirenses. A sua obra faz recordar o trabalho 
de Dias dos Santos, com quem seguramente 
contactou. 

Retomam-se com ele, quer a peanha com 
aves e enrolamentos de acantos, quer o tema 
Sanjoanino (fig. 18).

Nem todos os autores assinaram as suas peças, 
alguns utilizaram rebuscados monogramas, caso 
de JAP, que marcam duas peças: o São Francisco 
relicário e São Sebastião, outra das nossas 
grandes e remotas invocações.

É curiosa a assinatura presente na escultura de 
Santo António, Stella, talvez uma mulher, Estrela, 
nada impediria que fosse mesmo uma religiosa 
que, como veremos, também praticavam a 
modelação (fig. 21-22).

 18  20

 21 19
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É igualmente de registar a obra escultórica de 
Manuel Dias, apenas conhecido como oleiro, e 
deixar presente nomes de Barristas Aveirenses 
dos quais não se conhece a obra, quer por 
estarem em coleções privadas, quer por terem 
desaparecido ou, quem sabe, por aguardarem 
que alguém as reconheça e dê a conhecer, como 
João da Cruz, Miguel, Vale, Rangel ou João António.

Na coleção do Museu de Aveiro / Santa Joana 
existe um vasto conjunto de moldes conventuais 
(c. 300), com os quais as religiosas produziam 
pequenas imagens sacras, em cera ou mesmo 
barro que eram vendidas à “roda” em tempos 
de maior carestia, a fim de criarem rendimentos 
extra. Na sua maioria são anónimos, 
porém alguns apresentam abreviaturas, 
maioritariamente por decifrar (fig. 23).

Aventamos a leitura das iniciais SB como  
São Bernardino, do Recolhimento do mesmo 
nome, sendo este o de uma imagem de  
S. Bernardino de Sena, orago do cenóbio. 
Poderão também ser indicadores, nomeando a 
figura a que respeitam (fig. 24). 

Abrangem diversas tipologias de figurações, 
desde as destinadas a composições de 
presépios (Virgem, S. José, Meninos Jesus – 
os em maior quantidade –, querubins, frutos, 
animais, etc), aos Santos maiores, caso deste 
Santo António e Santa Teresa de Ávila, ou mesmo 
a molduras que seriam posteriormente aplicadas 
em relicários.

23. Moldes conventuais
Col. Museu de Aveiro/ 
Santa Joana

24. Molde conventual
Col. Museu de Aveiro/ 
Santa Joana

 23  24
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E assim no barro se construiu a “nossa corte 
celestial” na qual não poderíamos deixar de 
mencionar a nossa Padroeira, Santa Joana.  
A de barro teve como modelo a que foi executada 
em 1694 para o seu altar na igreja de Jesus  
(fig. 25), e dela apenas temos a referência 
e imagem dada por Rocha Madahil na obra 
Iconografia de Santa Joana, o que comprova 
que nos altares da urbe se procurava, para 
além do uso de gravados, as fontes para a 
modelação, ratificadas e aceites pela auctoritas 
eclesiástica. Apesar de raras, ainda podemos 
encontrar algumas representações, ingénuas. 
Mais erudito é o relicário (fig. 26) e interessante a 
representação da morte da Princesa em humilde 
catre (fig. 27). 

Seria imperdoável deixar de referir uma outra 
afeição aveirense: o amorável São Gonçalinho 
(fig. 28). Sobre a ponte de Amarante, velou e vela 
pela nossa cidade e a ele se dedicaram também 
os nossos barristas. O nosso taumaturgo por 
excelência, que nos socorre em todas as aflições 
e males e a quem tudo se pode pedir.
Assim foi e assim tem sido, certamente assim 
será, no barro que Deus fez o homem, fizeram os 
aveirenses a corte celestial.

25. Santa Joana 
Col. Museu de Aveiro/ 
Santa Joana

27. Princesa em  
humilde catre 
Col. Museu de Aveiro/ 
santa Joana

28. São Gonçalo de 
Amarante
Col. Particular

 27  28  25

26. Busto Relicário de 
Santa Joana 
Col. Museu de Aveiro/ 
Santa Joana
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Entre 1882 e 1937, nasceram em 
Aveiro cinco unidades de cerâmica 
de construção e outras tantas 
de fabrico de louça doméstica e 
decorativa e azulejo. Entre estas 
últimas tiveram um papel decisivo 
a Fábrica de Louça da Fonte Nova, 
e, após os anos 1930, a Fábrica 
Aleluia. Pelo volume dos capitais 
envolvidos, merece destaque 
a fábrica de telha de Jerónimo 
Pereira Campos e seus filhos 
que, em 1923, foi transformada 
numa sociedade por quotas de 
responsabilidade limitada.

Os homens que dirigiram estas 
empresas têm uma formação e 
proveniência socioprofissional 
diversa. A direção das empresas 
era dividida de forma vaga em 
dois «pelouros»: «técnico» e 
«comercial». Essa imprecisa 
«departamentalização» e 
as inerentes hesitações 
terminológicas testemunham mais 
o declínio da importância do mestre 
de cerâmica (pintor ou modelador) 
e a concomitante emergência da 
direção do «capitão de indústria». 
Essa mudança é mais evidente 
no subsetor do barro vermelho do 
que no do barro branco, onde o 
empresário só muito lentamente 
deixou de ser o pintor principal, 
onde a oficina mais lentamente deu 
lugar à fábrica.

Between 1882 and 1937, five 
ceramic construction units were 
established in Aveiro, as well 
as a number of domestic and 
decorative porcelain and tile 
factories. Among the latter the 
Fonte Nova Ceramics Factory and, 
after the 1930’s, the Aleluia Factory 
played a decisive role. Due to the 
volume of capital involved, the 
tile factory of Jerónimo Pereira 
Campos and his sons, which in 
1923, was transformed into a 
limited liability company, deserves 
to be highlighted.

The men who ran these 
companies had diverse socio-
professional backgrounds and 
origins. The direction of the 
companies was vaguely divided 
into two “departments”: “technical” 
and “commercial”. This imprecise 
“departmentalization” and the 
inherent terminological hesitations 
testify rather to the decline in 
importance of the pottery master 
(painter or modeler) and the 
concomitant emergence of the 
management of the “captain of 
industry”. This change is more 
evident in the red clay sub-sector 
than in that of white clay, where 
the entrepreneur only very slowly 
ceased to be the main painter, 
where the workshop more slowly 
gave way to the factory.

1 Este texto é uma versão 
corrigida e ampliada de um 
estudo intitulado «Os industriais 
de cerâmica: Aveiro, 1882-1923» 
(1996), a que foram adicionadas 
informações de dois outros: 
Rodrigues, 2010 e Rodrigues, 
2016.
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Os estudos mais recentes comprovam a 
convicção de José Queiroz de que, como região 
cerâmica, «Aveiro deve ser uma das mais antigas 
de Portugal»2.

A Fábrica de “Louça Fina” do Cojo, situada junto 
do canal do mesmo nome, na cidade de Aveiro, 
terá sido fundada, segundo Inês Amorim, em 
17743. No entanto, esta historiadora afirma que 
«é bem provável que se tratasse da evolução e 
aperfeiçoamento de uma mais antiga». Tendo 
reunido um significativo número de referências 
à atividade cerâmica na região, Inês Amorim 
mostrou como o «contexto industrializador de 
Pombal» permitiu o nascimento, em Aveiro, de 
uma fábrica de «louça fina» – expressão que 
surge num documento de 17744. Entre as peças 
a pagar pelos arrendatários, como complemento 
da renda, a historiadora da Universidade do 
Porto refere 2 «aparelhos de chá finos», 4 jarros e 
bacias de água, 2 finos e 2 ordinários, 6 terrinas 
«todas finas» com respetivos pratos5. 

A alteração da conjuntura e da política 
protecionista não terá permitido a sobrevivência 
do projeto inicial. Em meados da década de 
1840, dessa fábrica dizia o Governador Civil de 
Aveiro: «Há nesta cidade uma única fábrica de 
louça muito ordinária, a qual posto que tenha o 
consumo suficiente para se conservar no seu pé 
actual, não pode contudo prosperar, por haver 
muito melhor louça na Fábrica da Vista Alegre, 
muito próxima desta Cidade, e mesmo porque a 
que naquela se fabrica é inferior em qualidade à 
das Fábricas do Porto de que muito se consome 
neste Distrito»6. 

Em 1855, o Campeão do Vouga dizia que João 
José da Fonseca, «fabricante de louça», iria à 
Exposição Universal de Paris com seis operários7. 
Mas a informação reunida não permite saber 
se o referido «fabricante» tinha alguma ligação 
à Fábrica do Cojo. Se tinha, então (já) não terá 
levado «louça fina» à Exposição.  

De facto, em 1847, foi referida como «uma 
fábrica de louça muito ordinária», e, em 1862, 
entre os 16 produtos vendidos a compradores 
de todo o distrito e de outros, avultavam as 
tigelas, os pratos e as «peças de escultura»8. 
Anos depois, em 1867, produzia canecas, 
púcaros, sopeiras, bules, louça miúda, bacias 
de lavar e bacias de cama9. Para o Inquérito 
Industrial de 1881, era «um estabelecimento de 
pouca importância», empregando apenas quatro 
trabalhadores que garantiam uma produção  
«de seguro consumo entre as classes pobres»10. 

Em 1884, Joaquim de Vasconcelos não lhe fez 
menção alguma, certamente pelas caraterísticas 
da sua produção11, e a mesma atitude teria, um 
lustro depois, o Inquérito Industrial de 189012.

A análise de cerca de uma centena de inventários 
obrigatórios, existentes no Arquivo Distrital de 
Aveiro, parece confirmar as informações supra, 
pois revela que as elites aveirenses da segunda 
metade de oitocentos não consumiam louça de 
produção local, se excetuarmos as porcelanas 
da Vista Alegre. Os inventários contêm apenas 
referências a peças de porcelana chinesa, japonesa,  
indiana, alemã (de Saxe) e francesa (de Sèvres) 
e a peças de louça inglesa e de Sacavém. 
Diferentemente, os inventários de outros grupos 
sociais não identificam a origem das peças de 
louça – referem-nas apenas como «pratos», 
«tigelas», «travessas», etc.13.

O pintor e santeiro Pedro Marques «Serrano», 
seu arrendatário desde 186114, morreu em 
1890. Em 1895, com um capital de 600$000 
réis, esta pequena unidade cerâmica tinha 
7 trabalhadores: 2 oleiros, 2 forneiros, 1 pintor e 
2 serventes15. A viúva, Ana Joaquina dos Santos 
Marques, que entretanto obtivera alvará para 
«continuar a produção de louça ordinária»16, 
assegurou a manutenção da fábrica até à sua 
morte, em 190717. Terminou, deste modo, a 
«Fábrica de Louça do Cojo». Dois anos antes, 
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2 Queiroz, 1907, pp. 176-177.

3 Amorim, 1996, pp. 409, 411 
e 415.

4 Amorim, 1996, pp. 410.

5 Amorim, 1996, p. 419.

6 Braga, 1995, p. 197.

7 Campeão do Vouga, 21 de abril 
de 1855, p. 3. 

8 Braga, 1995, p. 197.

9 Oliveira, 1867, p. 196. 

10 Inquérito Industrial de 1881, 
1881, p. 277.

11 Vasconcelos, 1884, p. 2.

12 Inquérito Industrial de 1890, 
1891, pp. 5-6.

13 Rodrigues, 2016, p. 51.

14 ADAVR, Aveiro, not. Ribeiro, liv. 
978-71, fls. 53 v.-55.

15 Cf. AHMA, liv. 720.

16 Foi-lhe passado alvará, 
primeiro, em 21 de junho de 
1893 (cf. ADAVR, Livro de 
alvarás, 1890-1940) e, depois, em 
1 de agosto de 1897 (cf. AHMA, 
Registo de alvarás, diplomas, 
cartas e licenças, 1897, liv. 159).

17 «Fabrica do Cojo», Campeão 
das Províncias, n.º 5643, 17 de 
abril de 1907, p. 1.

18 Temudo, 1905, p. 15.

19 Rodrigues, 1990, p. 167: 
Rodrigues, 1991, pp. 29-38.

20 Rodrigues, 2010, pp. 501-505.

21 ADAVR, not. Leal, liv. 1688-23, 
fls. 78-83 v. e liv. 1675-10, fls. 1-6.

22 Cf. Rodrigues, 1990, pp. 167-
174 e 177-184.

Fortunato A. Freire Temudo testemunhara o seu 
estado «muito decadente», empregando seis 
trabalhadores com remunerações idênticas às 
auferidas em 188118. 

Eis, muito sumariamente, as razões que me 
levaram a excluir deste estudo essa velha 
unidade cerâmica de caraterísticas oficinais 
que, a par da produção de louça, parece ter 
dado continuidade à conhecida atividade 
dos presepistas e santeiros aveirenses de 
setecentos. Pedro Marques «Serrano» assinou, 
desde a década de 1850, um número não 
averiguado de imagens religiosas de pequena 
e média dimensão, em barro vermelho pintado, 
hoje dispersas por capelas (Borralha, Águeda), 
museus (museus de Aveiro e Palhaça) e várias 
coleções particulares19. 

Por outro lado, a fundação da Fábrica de Louça 
da Fonte Nova constituiu um salto qualitativo 
de grande importância em vários domínios. 
Nos primeiros doze anos de existência, gozou 
de grande popularidade e granjeou o respeito 
dos connaisseurs de cerâmica artística, tendo 
sido premiada nos quatro certames em que 
participou: 
1882 – Diploma de Mérito, na Exposição de 
Cerâmica Portuguesa;
1888 – Menção Honrosa, na Exposição Industrial 
Portuguesa;
1894 – Medalha de Prata, na Exposição Universal 
de Anvers;
1908 – Medalha de Prata, na Exposição 
Internacional do Rio de Janeiro.

Bem mais decisivo ainda foi ter sido a «escola» de 
uma plêiade de pintores e modeladores disputados 
até pela Fábrica de Porcelanas da Vista Alegre. 
Alguns deles envolveram-se, anos depois, na 
fundação de outras fábricas de louça e azulejo, 
ou integraram os seus quadros de trabalhadores 
especializados. João Aleluia, Manuel Pedro da 
Conceição, Francisco Luís Pereira, Licínio Pinto, 

José Ferreira de Barros, Duarte Magalhães, 
Joaquim José de Magalhães, Joaquim Simões 
Chuva, Ângelo Chuva ou Venerando de Matos 
foram pintores e modeladores da Fábrica de 
Louça da Fonte Nova, fundaram novas empresas 
e foram disputados por outras fábricas.

Em 1923, a sociedade por quotas Jerónimo 
Pereira Campos, Filhos, fundada em 1896 – 
sem escritura pública –, foi transformada em 
sociedade anónima de responsabilidade limitada, 
o que constituiu uma mudança qualitativa de 
inegável e decisiva importância no panorama da 
cerâmica industrial da região20. Acontecimento 
mais significativo, ainda, se nos lembrarmos 
que, pouco tempo depois da edificação das 
monumentais instalações desta unidade 
de cerâmica de construção, o seu capital 
social passou de 30.000$00, em 1911, para 
2.700.000$00, em 1923. Note-se que o capital 
social do Banco Regional de Aveiro, criado em 
1921, era de 4.000.000$0021. Nesse ano de 
1923, o concelho de Aveiro contava já com nove 
fábricas, quatro de cerâmica de construção e 
cinco de louça utilitária, decorativa e azulejos22.

Por fim, importa referir que, tendo dado 
importância às formas de direção das empresas, 
centrei a minha atenção sobre os industriais, o que 
explicará o recurso a fontes e métodos próprios 
da micro-história, da biografia e da prosopografia. 
Afinal, os patrões e as suas organizações 
foram durante muito tempo a «face oculta» da 
maior parte dos estudos de diversas áreas do 
saber sobre indústria, economia e sociedade 
contemporâneas. 

Qual a origem social desses indivíduos? 
Que formação tiveram? O que é que os fez 
empresários? Quais as suas motivações?  
Com que capitais iniciaram os negócios?  
Quais as origens do crédito?  
Como administravam as suas empresas?  
Qual o seu peso social e político?  
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alinhamentos políticos, círculos sociabilitários 
que integram, envolvimento político, participação 
e protagonismo nas associações comerciais 
e industriais ou outras quaisquer, formação, 
educação dos filhos, etc. A imprensa periódica 
local foi, pois, de forma diversa, muito importante 
para a realização deste trabalho. 

Foram igualmente utilizadas outras fontes, como 
a documentação de algumas das empresas 
referidas, os arquivos do Governo Civil, da 
Câmara Municipal, das escolas do ensino liceal 
e industrial, e, em alguns casos, testemunhos 
orais e a memória familiar forneceram dados 
decisivos.

Da tentativa de encontrar respostas 
para estas questões e outras afins – que 
atravessam transversalmente vários domínios 
historiográficos23 – nasceu o presente estudo.  
A escassez de fontes impede, menos nuns 
casos do que noutros, por agora, a reflexão sobre 
importantes temas como a infância, a ética, a 
personalidade, a filantropia e a liderança dos 
industriais referidos24.

Os inquéritos e outras fontes mais conhecidas – 
pela especificidade dos contextos sócio-políticos 
que os determinaram – são as mais das vezes 
omissos no que respeita aos proprietários 
das fábricas, tanto das cerâmicas como das 
outras. Como ignoraram outros aspetos, como 
os processos de formação e natureza das 
sociedades, origem dos capitais, a administração 
das fábricas, comercialização dos produtos, etc. 
Houve, pois, que recorrer a outro tipo de fontes. 

As escrituras de constituição e dissolução 
das sociedades, e outros documentos de 
natureza idêntica (arrendamentos, empréstimos, 
testamentos, compromissos, registos prediais, 
processos de falência, etc.) esboçam a estrutura 
organizativa dessas unidades, deixam entrever a 
natureza das dificuldades sentidas e permitem 
conhecer o património dos intervenientes nos 
diversos atos e contratos. 

As referências à atividade das fábricas na 
imprensa local aveirense – monárquica 
ou republicana – são, as mais das vezes, 
avulsas e sucintas. Nelas, poucas vezes se 
vislumbra a Fábrica intramuros, a Fábrica 
em qualquer dos seus domínios, o social, o 
financeiro ou o tecnológico. Mesmo assim, 
e apesar do pouco rigor das informações, 
os jornais fornecem elementos preciosos 
para a cronologia das diversas empresas. 
Noutros contextos, periódicos e almanaques 
contêm utilíssimos testemunhos sobre a 
consideração social dos empresários, seus 

Anúncio
1924-05-10
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Embora não se conheça a escritura fundadora 
– que não terá sido celebrada em qualquer 
notário –, é possível afirmar que esta empresa foi 
criada em 1882. No final de dezembro de 1881, 
os sócios fundadores arrendaram, em nome 
pessoal, uma propriedade para a extração de 
barro25. O papel timbrado da correspondência da 
fábrica, existente no processo de falência, indica 
1882 como data da fundação26. Em 15 de agosto 
desse ano, as suas instalações foram franqueadas 
ao público para apresentação da louça da primeira 
fornada. «Em setembro de 1882 estava em plena 
laboração, a ponto de em outubro desse ano já se 
poder apresentar brilhantemente na exposição 
de cerâmica realizada no Palácio de Cristal do 
Porto»27. Durante os seus 55 atribulados anos 
de existência é possível divisar algumas fases. 
Se atendermos apenas à natureza jurídica da sua 
propriedade, entre 1882 e 1937, consideraremos 
6 períodos:

1. 1882-1886
[Melo Guimarães & C.ª]
2. 1886-1908
Carlos da Silva Melo Guimarães
3. 1908-1916 
Manuel Pedro da Conceição & C.ª
4. 1916-1919 
Manuel Pedro da Conceição & C.ª
5. 1919-1930
Manuel Pedro da Conceição
6. 1930-1937
[Herdeiros de Manuel Pedro da Conceição]28. 

Norberto Ferreira Vidal (1843-1886) e Luís da 
Silva Melo Guimarães (1853-1909) foram os 
fundadores da Fábrica de Louça da Fonte Nova. 
Desde a década de 1870, Norberto Ferreira Vidal 
foi referido em diversas fontes como negociante 

de tecidos e até sócio da moagem a vapor. Não se 
conhecem as motivações do seu envolvimento na 
fundação de «uma fábrica de sabão [sic] e louça»29. 
Parece que, nos primeiros anos, a sua situação 
financeira não era desafogada; a dissolução de 
uma sociedade para a exploração de um depósito 
de tabaco deixou-lhe pesados encargos30. Ligado 
pelo casamento a uma família prestigiada – casou 
com uma sobrinha do presidente da Câmara 
Municipal de Aveiro, Sebastião de Carvalho Lima 
(1821-1896), pai de Sebastião e Jaime Magalhães 
Lima31 –, Norberto Ferreira Vidal é (apesar disso) 
poucas vezes referido na imprensa local. Da sua  
intervenção cívica sabe-se que foi um dos 
fundadores do Grémio Aveirense, em 1884.

Quatro anos depois, devido à doença que o iria 
vitimar, Norberto Ferreira Vidal cedeu a sua quota 
a João Gonçalves Gamelas, um proprietário 
aveirense, por 2.000$000 réis. Esta morte, em 1886, 
provocou o abandono do outro sócio-fundador, 
que «vendeu a sua parte e foi para a ilha Terceira 
exercer as funções de recebedor, para que fora 
nomeado, em Angra do Heroísmo»32. 

Foi nestas circunstâncias que o negociante 
Carlos da Silva Melo Guimarães (1850-1930) 
veio a tornar-se o único proprietário da fábrica, 
adquirindo as quotas de Norberto F. Vidal e de 
seu irmão Luís. Carlos da Silva Melo, então com 
36 anos de idade, foi o grande impulsionador 
desta fábrica de louça, e, segundo uma carta 
sua, publicada por Marques Gomes, terá sido, de 
certo modo, um dos seus fundadores: 
«[...] quem levou o meu irmão Luís a fundar a fábrica 
com o santo do Norberto, fui eu, pois desde muito 
novo que tive essa inclinação. Antes de meu 
irmão Luís, estive eu com o falecido Francisco 
Regala [um oficial do exército] para a fundar, 
mas como ele não quis continuar com os seus 
estudos, então foi ele que se deitou à indústria 
de cerâmica, indo eu sempre ao leme, não só na 
construção da fábrica como também com o meu 
dinheiro quando lhe faltava»33. 

A Fábrica de Louça da Fonte Nova,  
1882-1937

Fábrica de Vidro Aveirense 
Cojo, 1908 
Fotógrafo não identificado, 
Câmara Municipal de Aveiro, 
Imagoteca 

Fábrica da Fonte Nova
1936
Fotógrafo não identificado, 
Câmara Municipal de Aveiro,
Imagoteca

Faiança e azulejos

23 Cabrera & del Rey, 1994, pp. 
51-74.

24 Entre outros, vide Jennings et 
al., 1994.

25 ADAVR, Aveiro, not. Fortuna, liv. 
701-62, fls. 1-3.

26 Cf. Rodrigues, 1990, 168, nota 
37.

27 «Luiz da Silva Mello Guimarães», 
Campeão das Províncias, n.º 16, 12 
de abril de 1902 p. 1.

28 Rodrigues, 2016, p. 51.

29 O Povo de Aveiro, n.º 4, 19 de 
fevereiro de 1882, p. 3.

30 ADAVR, Aveiro, not. Nogueira, 
liv. 455-31, 9 de julho de 1876, 
fls. 12 v-13. Um pouco antes 
da primeira fornada da fábrica 
de louça, essa sociedade foi 
dissolvida, por ter expirado o seu 
tempo de duração. Vidal assumiu-
se devedor do saldo de 3300$000 
réis, em mensalidades de 50$000 
réis, ficando como seu fiador um 
tio de sua mulher.

31 ACRCA, Vera Cruz, Óbitos, reg.º 
n.° 16.

32 «Luiz da Silva Mello Guimarães», 
Campeão das Províncias, n.º 16, 12 
de abril de 1902 p. 1.

33 Gomes, 17 de junho de 1922, 
p. 2.
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34 «Necrologia», O Democrata, n.º 
1483, 17 de julho de 1937, p. 3. 
Sobre a exportação da laranja, 
vide Campeão das Províncias, n.º 
4948, 27 de janeiro de 1900, p. 3. 

35 Rodrigues, 1990, p. 195.

36 ADAVR, Aveiro, not. Pinheiro 
e Silva, liv. 27, fls. 17 v.-19. 
Rodrigues, 1992, p. 180.

37 Rodrigues, 1990, pp. 25-48. 
Para os outros cargos, vide 
Annuario da Cidade de Aveiro, 
1891; Estatutos da Nova 
Sociedade d’Instrucção e Recreio. 
Gremio Aveirense, Aveiro, 1884; 
Sindicato Agrícola do Distrito de 
Aveiro, Aveiro, 1903. 

38 Campeão das Províncias, n.º 
97, 29 de janeiro de 1902, p. 1.

39 Gomes, 1909, p. 5.

40 O Dr. Abel de Barros e 
Melo, médico em Valadares 
(«Necrologia», O Democrata, n.º 
1483, 17 de julho de 1937, p. 3.

41 O Povo de Aveiro, n.º 107, 10 
de fevereiro de 1884, p. 1.

42 Campeão das Províncias, n.º 
5240, 5 de maio de 1903, p. 1.

43 AHMA, Actas da 
Administração do Concelho de 
Aveiro, liv. 44, 4 de março de 
1878, fls. inums. Campeão das 
Províncias, n.º 97, 29 de janeiro 
de 1902, p. 1.

44 Annuario da Cidade de Aveiro, 
1891, pp. 16, 17, 21 e 24.

45 Almanak Aveirense, 1898, p. 21.

46 Gomes, «Ceramica Aveirense. 
II. 1487-1922», Campeão das 
Províncias, n.º 6796, 3 de junho 
de 1922, p. 2.

47 Gomes, «Ceramica Aveirense. 
II. 1487-1922», Campeão das 
Províncias, n.º 6796, 3 de junho 
de 1922, p. 2.

O pai ligara-se, pelo casamento, a uma família de 
liberais da cidade, muito conhecida e respeitada. 
Seu tio, Clemente da Silva Melo Soares de Freitas, 
que fora juiz de fora de Vila da Feira, foi um dos 
justiçados no Porto, em 182839. Ele próprio casou 
com D. Constança de Barros e Melo, filha do 
capitão do porto de Aveiro. Desse matrimónio 
houve apenas um filho, que se formou em 
Medicina40.

Entre os seus irmãos avulta, pelo favor na 
imprensa coeva, Manuel de Melo. Ainda muito 
novo, abandonou o País para se dedicar ao 
comércio no Rio de Janeiro. Tornou-se um 
apaixonado pela arte de Tália, escrevendo e 
fazendo amigos entre escritores como Machado 
de Assis ou Camilo de Castelo Branco, que o 
refere em A Boémia do Espírito. Viajou pela Europa, 
vindo a morrer em Milão, onde foi cônsul41. 

Mas não foi o único a emigrar. No Brasil e em 
França viviam outros irmãos. Dos que não 
emigraram, há notícia de uma irmã, que foi 
viscondessa do Barreiro, e, em Aveiro, de pelo 
menos mais quatro. João de Melo Guimarães 
(1836-1901), feito visconde em 188842, e nomeado 
vice-cônsul de Espanha e Bélgica, no distrito 
de Aveiro43. Foi proprietário de uma livraria, dos 
quatro depósitos de tabacos, de quatro agências 
bancárias, das agências das seguradoras  
«La Union» e «Fénix»44, e ocupou cargos como o 
de provedor da Misericórdia de Aveiro – a quem 
se deve  o início das obras do hospital – e diretor 
do Clube Aveirense. David Melo Guimarães era 
proprietário de uma mercearia e de uma livraria 
e ocupou cargos públicos diversos, como o de 
vogal efetivo da Comissão Distrital e Auditoria45. 
António Carlos Melo Guimarães foi conservador 
do Registo Predial da comarca de Aveiro, 
membro da direção da Caixa Económica. 

Por fim, vejamos alguma informação sobre o mais 
novo dos 16 irmãos e fundador da fábrica, Luís 
Melo Guimarães. Frequentou a Escola Politécnica 

Um testemunho póstumo mostra alguns aspetos 
da sua atividade profissional e a consideração 
em que era tido: «era o sr. Carlos da Silva Melo 
duma atividade pouco vulgar, e nas horas livres 
das suas ocupações era um perfeito gentlemam, 
com muitas relações na sociedade, que chegaram 
a estender-se a diferentes pontos do País e até 
ao estrangeiro. Com a Inglaterra, por exemplo, e 
devido ao comércio da laranja, de que fora um dos 
exportadores desta cidade, esteve em contacto 
durante bastantes anos, vindo aqui algumas 
vezes visitá-lo os representantes das firmas que o 
haviam escolhido para correspondente»34. 

Além da exportação de laranja, Carlos da Silva 
Melo era proprietário de uma «fábrica» de velas 
de cera, de um estabelecimento de comércio 
de cereais e de um depósito de máquinas de 
costura «Memória»35. Mais tarde envolver-se-ia 
no negócio do tabaco como representante da 
Sociedade Portuense dos Agentes de Vendas da 
Companhia de Tabacos de Portugal36.

Bem conhecido no meio pelas suas atividades 
profissionais, pela sua intervenção cívica, como 
pela origem e ligações familiares, Carlos da Silva 
Melo Guimarães era então uma figura pública. 
Até 1908, ocupou um significativo número de 
cargos diretivos em agremiações locais (Teatro 
Aveirense, Grémio Aveirense). Integrou várias 
direções da Associação Comercial e Industrial 
e do Sindicato Agrícola do Distrito de Aveiro. 
Entre os cargos em que foi investido, destaco a sua 
eleição, como vereador-substituto, em 1881, e no 
biénio de 1883-1885, bem como o de vicepresidente 
da Comissão Administrativa Municipal, no ano 
de 1908. Foi, também, membro da Comissão 
de Recenseamento Eleitoral, por mais de uma 
vez. Mais saliente foi a sua ação, de parceria com 
Duarte Ferreira Pinto Basto, para a criação da Escola 
de Desenho Industrial, em Aveiro (1893), ou o seu 
empenho na instituição de uma escola primária, 
na freguesia da Vera Cruz, em 188237. Em 1902, foi 
nomeado agente consular da Bélgica, em Aveiro38.

Fonte Nova 
s. d.  
Museu de Aveiro
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48 ADAVR, Aveiro, not. Duarte e 
Silva, liv. 1034-127, 1 de outubro 
de 1886, fls. 32-35 v.

49 ADAVR, Aveiro, not. Duarte e 
Silva, liv. 1034-127, 1 de outubro 
de 1886, fls. 32-35 v.

50 Luiz de Mello», Vitalidade, n.º 
128, 12 de setembro de 1897, 
p. 2, c. 3. 

51 O Povo de Aveiro, n.º 143, 19 
de outubro de 1884, p. 2-3.

52 O Povo de Aveiro, n.º 1032, 24 
de janeiro de 1904, p. 3.

53 ADAVR, not. Fortuna, liv. 
723-84, 26 de fevereiro de 1891, 
fls. 21-22.

54 No início do século XX era de 
10.000$000 réis e, em 1911, 
cifrava-se em 20.000$000 
réis (Cfr. Rodrigues, 1990, pp. 
169-170).

55 «Exposição da Fabrica da 
Fonte Nova», Campeão das 
Províncias, n.º 5606, 30 de 
dezembro de 1903, p. 1.

56 Cfr. AHMA, liv. 1700, 16 de 
dezembro de 1895, fls. inums.

57 Rodrigues, 1990, p. 183.

58 «Fonte Nova», Districto de 
Aveiro, n.º 3716, 4 de junho de 
1908, p. 1. 

59 «Falecimento», Correio do 
Vouga, 17 de julho de 1937, p. 4.

60 «Fabrica de Louça da Fonte 
Nova», OD, n.º 29, 1908.08.05, p. 
3. «Falta de trabalho», V, n.º 696, 
1908.08.15, p. 2 e 7. 

61 «A Avenida», Vitalidade, n.º 
701, 5 de setembro de 1908, p. 3. 

62 ADAVR, Aveiro, not. Pinheiro 
e Silva, liv. 1128-55, 18 de 
março de 1914, fls. 37 v.-39 v. 
A condição social de Manuel 
Pedro da Conceição, à data 
do casamento com Joaquina 
Amélia Abrantes, criada, era 
humílima, conforma anotação 
à margem no assento de 
casamento: «os nubentes 
não pagaram os selos por 
serem pobres» (ACRCA, Glória, 
Casamentos, reg.º 1, 8 de janeiro 
de 1908).

63 Albino P. de Miranda integrou 
a direção em 1898-1900, 1903, 
1908, 195 e 1916. M. P. da 
Conceição foi vogal da direção 
da sociedade no ano de 1913 
(Cfr. ASRA, Atas, 14 de janeiro 
de 1913).

64 ADAVR, Aveiro, not. Pinheiro e 
Silva, liv. 1128-55, 18 de março 
de 1914, fls. 37 v.-39 v.

65 «Fábrica da Fonte Nova», O 
Riso do Vouga, n.º 70, 30 de 
março de 1916, p. 3 e «Fabrica 
da Fonte Nova», O Democrata, 
n.º 414, 24 de março de 1916, 
p. 4, c. 2. 

Começava, assim, um novo ciclo na vida da 
Fábrica de Louça da Fonte Nova. A imprensa 
local noticiou que os pintores Manuel Pedro 
da Conceição e Luís Dias Afonso evitaram o 
encerramento da fábrica de louça, assumindo a 
sua direção, em setembro de 1908, propondo-
se «tomar de arrendamento, à administração 
fiscal, a fábrica de louça [...], pois os produtos 
da fábrica de louça têm tido sempre procura 
superior à produção»60. Ao fim de duas semanas, 
o articulista apelava ao «bom senso»:  
«o trabalhador não se quer acanhado, timorato, 
mas, também, não deve ser arrojado em 
demasia, pois quem adiante não olha, atrás 
fica, ou se embrulha em camisa de onze varas 
donde é mais custoso sair»61. Mais informava 
que a fábrica estava já a produzir «louça para 
uso doméstico, louça artística para decoração e 
ornamentações, azulejo e grande variedade de 
desenhos, etc.».

Assim, viria a constituir-se uma sociedade em 
nome coletivo entre o primeiro dos operários 
referidos, Manuel Pedro da Conceição (1876-1930) 
– pintor, de extração social humilde, natural de 
Aradas –, e o gestor da massa falida, Albino 
Pinto de Miranda (1867-1947), embora, por 
razões óbvias, essa sociedade só viesse a ser 
legalizada em março de 1914. A firma adoptou 
a denominação comercial «Manuel Pedro da 
Conceição & Companhia»62. As relações entre os 
dois não eram recentes. Albino Pinto de Miranda 
e M. Pedro da Conceição integraram os órgãos 
diretivos da Sociedade Recreio Artístico, fundada 
em 189663. Albino Miranda fora testemunha 
de casamento de Manuel Pedro da Conceição, 
juntamente com Carlos Melo Guimarães, em 
janeiro de 1908. Após a instauração da República 
esse relacionamento foi perturbado pela enorme 
instabilidade política dos primeiros anos do novo 
regime.

Com um capital social de 12.000$00, dividido 
em partes iguais, os dois sócios dividiram 
igualmente as tarefas de direção entre si, pelo 
processo mais comum. A «direção técnica» ficou 
a cargo do pintor Manuel Pedro da Conceição: 
«nesta qualidade pertence-lhe a direção dos 
trabalhos, os fornecimentos para o fabrico, bem 
como a organização do quadro de pessoal, ouvindo 
e consultando para este caso o outro sócio». 
A «direção comercial» foi deixada ao segundo, 
Albino Pinto de Miranda: «competindo-lhe como 
tal, organizar dia a dia a escrituração, podendo, 
contudo, o outro sócio cooperar na execução 
dela, quando assim o entendesse»64.

A fábrica passou a produzir mais azulejo do 
que até aí, sem ter descurado a fabricação de 
faiança «imitando o antigo japonês e chinês» e 
diversa outra louça para uso comum. Tornou-se, 
igualmente, representante de mosaicos de uma 
outra empresa. O mostruário dos produtos esteve 
patente ao público no estabelecimento comercial 
de Albino Pinto de Miranda. 

Dois anos mais tarde, em 1916, divergências, 
certamente de natureza política, entre os dois 
sócios conduziram à dissolução da sociedade 
e a fábrica esteve mesmo fechada, durante 
alguns dias65. Recomeçou a sua laboração  
na segunda semana de abril de 1916,  
«agora sob a gerência exclusiva e direcção 
técnica do Sr. Manuel Pedro da Conceição [...].  

do Porto e a Escola Médica de Lisboa. Foi breve 
a sua frequência nesta instituição, pois acabaria 
por abandonar os estudos «por motivo de doença 
e pelo desejo de ser industrial»46. No Porto, 
conheceu a indústria cerâmica. Foi certamente 
por isso que a mão-de-obra especializada com 
que a fábrica contou a partir da sua fundação 
veio daquela cidade47. Por Decreto de 12 de julho 
de 1886, Luís Melo Guimarães foi «despachado 
recebedor da comarca de Angra de Heroísmo». 
Para a prestação da caução legal exigida para 
ocupar o referido lugar, a sua família endividou-
se em 4.500$000 réis48. Três anos depois, seria 
transferido para a Comarca de Penacova, onde 
terminou os seus dias49. Em 1896 partiu para 
Moçambique, como funcionário da Companhia 
Moçambique, donde regressou um ano depois 
para retomar o cargo de conservador do registo 
predial, em Penacova50. 

Voltemos a Carlos Melo Guimarães. 
Politicamente, alinhava com os regeneradores-
liberais, estando presente nas reuniões e ações 
mais importantes desse grupo partidário. 
Assim, os seus melhores amigos são militantes 
e dirigentes do franquismo local, como Jaime 
Magalhães Lima, Jaime Duarte Silva, Ricardo 
e Domingos Pereira Campos, ou o diretor da 
Vitalidade, Acácio Vieira da Rosa (1871-1955). 
Em 1884, participou, juntamente com Joaquim 
de Melo Freitas e seu irmão Luís, numa agressão 
ao republicano, Manuel Homem de Carvalho 
Cristo51. Em 1904, o então republicano O Povo 
de Aveiro denunciou a atitude de Carlos Melo 
Guimarães que «dispensou os seus operários 
do trabalho para à vontade poderem aclamar o 
ditador» João Franco, de visita a Aveiro52.

Além das duas casas e alguns terrenos, apesar do 
prestígio do seu nome como do da sua família, não 
parece que Carlos Melo Guimarães tivesse muito 
mais de seu. Em 1891, há registo de ter pedido 
uma quantia no valor de 2.000$000 réis53, quando 
o capital da empresa era de 3.500$000 réis54.  
Ao longo do ano de 1892, a imprensa local e nacional 
dedicou grande atenção aos produtos da fábrica, 
referindo que eram «conhecidos e apreciados não 
só em todo o país, como nas nossas províncias 
ultramarinas e Brasil, para onde exporta em larga 
escala»55. A avaliar pela pequena casa que mandou 
edificar, em 1895, na Rua de S. Martinho, permite 
pensar que não vivia desafogadamente. O edifício 
tinha 3,4 m de frente e 3 m de pé direito56. Outro 
testemunho significativo – o conteúdo da sua casa, 
detalhadamente descrito no inventário do processo 
de falência – corrobora o que ficou dito.57

Em 1903, envolveu-se com os seus irmãos Luís 
e António Carlos na criação de uma empresa de 
cerâmica de construção, a Empresa Cerâmica da 
Fonte Nova. A falência desta, em julho de 1908, 
como se verá adiante, arrastou também a fábrica 
de louça, numa altura em que era diversificada 
a produção e muito significativa a procura dos 
seus produtos58. 

Sem bens próprios, Carlos da Silva Melo 
Guimarães saiu de Aveiro e foi viver com um neto 
em Santo Aleixo, no Alentejo, onde terminou os 
seus dias, em 193759.

Tendo sido provado que a fábrica tinha 
condições para sobreviver, foi judicialmente 
autorizada a sua continuidade. 
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obtendo um empréstimo de 10.000$00, a pagar 
no prazo de um ano. Podia, assim, tornar-se 
o único proprietário da Fábrica de Louça da 
Fonte Nova73. Faço notar que três meses antes, 
M. Pedro da Conceição comprara, por 450$00, 
uma casa de primeiro andar próximo da fábrica, 
na Rua das Olarias74. Com a dissolução da 
sociedade, «ficou com todo o seu ativo e passivo 
o sócio gerente Manuel Pedro da Conceição, a 
cujos conhecimentos técnicos e a cujo esforço 
aquele estabelecimento deve em grande parte o 
desenvolvimento que tomou»75. O Campeão das 
Províncias acrescentava: «O sr. Manuel Pedro, 
hoje dono único da fábrica, até já a melhorou 
adotando novos métodos e dando-lhe um 
impulso novo e lisonjeiro, fazendo a aquisição 
de operários de merecimento e de alguns 
apreciáveis maquinismos»76.

A importância daquela fábrica no 
desenvolvimento da faiança e do azulejo, 
na região, foi diversas vezes salientada pela 
imprensa local: 

«A Fábrica de Louça da Fonte Nova, pode dizer-se 
afoitamente, tem sido o palco onde todos os 
privilegiados de hoje, espalhados por outras 
fábricas, fizeram o seu tirocínio, ali aprenderam 
a ser artistas, e alguns deles de extraordinário 
renome presentemente»77. 

De facto, é neste ano e no anterior que a fábrica 
obtém os prémios que exibia na promoção dos 
seus produtos: em 1921, uma Medalha de Ouro, 
no Congresso Beirão, em Viseu; em 1922, uma 
Medalha de Ouro, no Congresso Beirão, em 
Coimbra; e ainda nesse mesmo ano, o Grande 
Prémio, no Rio de janeiro.

Em 1927, morreu o seu filho mais velho, Manuel 
Pedro Conceição Júnior, que era a esperança 
de continuidade da empresa. Três anos depois, 
faleceu o próprio Manuel Pedro da Conceição. 
A fábrica permaneceria semifechada, até 1937, 
quando um violento incêndio – as instalações 
eram de madeira – a devorou para sempre78. 
A difícil situação, desde 1930, foi registada na 
imprensa local: 

«A Fábrica da Fonte Nova há muito que deixara 
de laborar por morte do seu último proprietário, 
Manuel Pedro da Conceição [...]. Pertencia 
atualmente aos seus herdeiros, estando os 
prejuízos não cobertos [sic] por qualquer 
companhia de seguros, avaliados em algumas 
dezenas de contos visto do recheio quase nada 
se ter salvo. Há ainda algumas peças decorativas 
e o maquinismo, embora antiquado, devia 
valer»79.

A Fábrica da Fonte Nova é donde têm saído 
inigualáveis obras de arte, em faiança, espalhadas 
por todo o país e assim se compreende quão 
grande deva ser o contentamento dos que se 
orgulham de ver o nome da terra engrandecido à 
custa dos trabalhadores que nela produzem»66. 
Albino Miranda vendeu a sua parte na 
sociedade, por 4.500$00, a um negociante e 
proprietário de Oliveirinha, Manuel Tomás Vieira 
Júnior (1880-1923)67 que se associou a Manuel 
Pedro da Conceição. O capital social da nova 
sociedade era de 18.000$00, dividido em partes 
iguais68. 

Nesta altura, a fábrica tinha ao seu serviço 
Licínio Pinto (1882-1951) e Francisco Luís 
Pereira (1891-1961), os pintores que assinaram 
a maioria dos painéis de azulejos de que restam 
alguns exemplares na região. Da fábrica saíam 
vistosos e cobiçados painéis de azulejos para 
as estações do caminho de ferro, palacetes, 
igrejas da região Norte, edifícios do Estado, 
estabelecimentos comerciais, jardins, etc.69.  
Em 1917, a imprensa dava conta do entusiasmo 
que se vivia na empresa, dando a entender 
que o pior já passara70. A exposição desse ano 
contribuiu para reforçar essa ideia71.  
A fábrica sofreu alterações e melhoramentos 
significativos. Marques Gomes deixou 
testemunho dos efeitos desse ambiente:  
«a produção e o consumo tanto de louça popular 
como da faiança artística aumentou desde então 
consideravelmente. As encomendas de panneaux 
e lambris de azulejo historiado foram e são 
constantes»72.

Em 1919, no quadro da enorme violência 
dos anos do pós-guerra, a sociedade voltou 
a conhecer novas e sérias dificuldades. 
Desentendimentos entre os sócios conduzem à 
dissolução, ainda que se não conheçam os seus 
contornos e natureza. Com Manuel Tomás Vieira 
Júnior saem os dois mais importantes pintores, o 
melhor modelador e outros trabalhadores com a 
promessa de constituição de uma nova empresa 
congénere. Mas, em contrapartida, a fábrica 
vai passar a contar com o filho do empresário, 
Manuel Pedro da Conceição Júnior, que estudara 
pintura, no Porto, e com outro jovem da mesma 
geração, Edmundo Trindade. O jovem Conceição 
Júnior era, então, a grande esperança da 
continuidade da empresa.

No final desse ano, Manuel Pedro da Conceição 
– então vogal substituto da vereação presidida 
pelo sidonista Lourenço Simões Peixinho, que 
contava com Albino Pinto Miranda na direção 
de um pelouro – recorreu mais uma vez ao 
crédito, desta feita à Caixa Económica de Aveiro, 

Figura de convite
Estação do Caminho  
de Ferro, Aveiro, 1916.  
Fáb. da Fonte Nova

66 «Fabrica da Fonte Nova», O 
Democrata, n.º 416, 07 de abril de 
1916, p. 2, c. 4-5.

67 No registo de casamento, em 
21 de junho de 1905, M. T. Vieira 
Júnior e esposa são indicados 
como «agricultores» (Cfr. ACRCA, 
Vera Cruz, Casamentos, 1905, 
reg.º 21). Na notícia da sua morte, 
a imprensa local acrescentou 
mais alguns dados biográficos, 
elogiando a sua frontalidade, a 
lhaneza do seu carácter: «Modesto 
e honrado, Manuel Tomás, desde 
os antigos tempos da propaganda 
[republicana] [...] foi dedicado e 
desinteressado republicano». O 
seu pai, João Tomás Vieira, fora 
«um abastado proprietário» de 
Oliveirinha (O Democrata, 9 de 
junho de 1923, p. 1).

68 ADAVR, Aveiro, not. Peixinho, 
liv. 1488-88, 5 de agosto de 1916, 
fls. 30-33.

69 A imprensa local deu destaque 
à execução de vários painéis 
destes dois pintores. Sobre este 
assunto, vide Rodrigues, 1991, 
pp. 29-38 e Rodrigues, 2020 (no 
prelo).

70 Cfr. «Exposição», O Democrata, n.º 
49, 14 de setembro de 1917, p. 3.

71 Gomes, Campeão das 
Provincias, n.º 6798, 17 de junho 
de 1922.

72 Gomes, Campeão das Provincias, 
n.º 6798, 17 de junho de 1922.

73 ADAVR, Aveiro, not. Leal, liv. 
1674-A9, 12 de dezembro de 
1919, fls. 5-6. 

74 ADAVR, Aveiro, not. Reis, liv. 
1427-67, 16 de setembro de 1919, 
fls. 32 v.-33 v

75 «Fábrica da Fonte Nova», 
Campeão das Províncias, n.º 6671, 
3 de janeiro de 1920, p. 1.

76 «Fábrica da Fonte Nova», 
Campeão das Províncias, n.º 6671, 
3 de janeiro de 1920, p. 1.

77 «A Fábrica da Fonte Nova 
também concorre à Exposição do 
Rio de Janeiro», O Democrata, n.º 
728, 3 de junho de 1922, p. 1.

78 «Fogo devorador. A destruição 
da Fábrica de Louça da Fonte 
Nova causou pena a muita 
gente», O Democrata, n.º 1491, 11 
de setembro de 1937, p. 1.

79 «Fogo [...]», O Democrata, n.º 
1491, 11 de setembro de 1937, 
p. 1. Os prejuízos terão sido 
superiores a 100 contos («Fonte 
Nova», Correio do Vouga, 18 de 
setembro de 1937, p. 3).
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Foram certamente as enormes dificuldades por 
que passou a Fábrica de Louça da Fonte Nova, e 
a significativa procura de materiais de construção 
na primeira década do século XX que terão levado 
alguns dos seus pintores e outros trabalhadores, 
capitaneados por João de Pinho das Neves Aleluia 
(1876-1935), a sair para fundarem uma outra 
unidade de fabrico de louça e azulejo. Foi, pois, a 
primeira fábrica nascida com operários formados 
na Fábrica de Louça da Fonte Nova. 

Por escritura de 14 de fevereiro de 1905, João de 
Pinho das Neves Aleluia e outros, «constituem-se  
em sociedade de capital e indústria» para  
«a fabricação de louça de uso comum e utilidade 
imediata [com a designação] de Fábrica de Louça 
dos Santos Mártires», no largo do mesmo nome, 
hoje Largo Conselheiro Queiroz80.

O tempo de duração da sociedade era de 19 anos, 
exatamente o tempo de validade do contrato de 
arrendamento do terreno, celebrado com o fim 
expresso de ali virem a instalar a fábrica, junto de 
um canal da ria, na cidade de Aveiro81. Segundo  
J. A. Marques Gomes, nessa propriedade, «da família 
dos Rangéis, esteve para ser estabelecida em 1822 
a grande fábrica de porcelanas que anos depois 
José Ferreira Pinto Basto fundou na Vista Alegre»82.

A sociedade de capital e indústria impunha a 
cada sócio, além da entrada com uma quota de 
250$000 réis, «a sua indústria e aptidões».  
O administrador e caixa da sociedade – 
acrescenta a escritura fundadora – seria João 
Aleluia «e só ele poderá usar da firma social»83. 
Nessa qualidade, deveria «confeccionar o 
regulamento de trabalho interno da fábrica» e 
decidir «sobre a forma de cumprimento das 
condições deste contrato». Por fim, determinava 
a referida escritura que nenhum dos sócios 
poderia «associar-se nem prestar serviços da 
mesma natureza [fora da fábrica], sob pena de 
perder o direito ao seu capital estipulado neste 
contrato, em beneficio dos demais sócios»84.

Fábrica de Louça 
Santos Mártires,  
1905-1917

80 ADAVR, Aveiro, not. Gaspar, liv. 
1214-34, 14 de fevereiro de 1905, 
fls. 8 v.-10 v.

81 ADAVR, Aveiro, not. Gaspar, liv. 
1214-34, 14 de fevereiro de 1905, 
fls. 8 v.-10 v.

82 Gomes, Campeão das 
Provincias, n.º 6799, 24 de junho 
de 1922.

83 ADAVR, Aveiro, not. Gaspar, liv. 
1214-34, 14 de fevereiro de 1905, 
fls. 8 v.-10 v.

84 ADAVR, Aveiro, not. Gaspar, liv. 
1214-34, 14 de fevereiro de 1905, 
fls. 8 v.-10 v.

Fábrica Aleluia 
Postal ilustrado, s.d.
Fotógrafo não identificado, 
Câmara Municipal de 
Aveiro, Imagoteca

Travessa da 1.ª Fornada 
Santos Mártires
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Santos Mártires, Lda. adotando desde então a 
designação social de «Fábrica Aleluia. Louças e 
Azulejos». O canal do Cojo via, assim, confirmada 
a sua vocação de «zona industrial» da cidade.

A mudança implicou uma verdadeira 
transformação da empresa. Tendo nascido como 
uma pequena oficina de produção de louça, a 
«Fábrica Aleluia», como era mais conhecida, 
tornou-se uma empresa moderna, produzindo 
faiança artística e de uso comum, bem como 
azulejo de revestimento, entre outros produtos 
de construção, vindo a ocupar, na região, o lugar 
deixado vago pela Fábrica de Louça da Fonte 
Nova. É, no essencial, muito idêntica à da Fonte 
Nova: as faianças vivem paredes meias com a 
fabricação de azulejo, como se pode ver até no 
uso da estampilha94. Os prémios tão alardeados 
pelas empresas concorrentes foram chegando. 
Em 1922, na Exposição do Rio de Janeiro, a 
Fábrica Aleluia conquistou, juntamente com a 
Jerónimo Pereira Campos, Filhos, Lda., o Diploma 
de Honra. As suas concorrentes, Fábrica de Louça 
da Fonte Nova e Empresa de Louça e Azulejos, 
Lda. ainda ficaram à sua frente nesse certame.

João Aleluia, oriundo de uma família numerosa 
e ligada às atividades piscatórias, segundo 
Correia de Azevedo (s. d.), filho de «um modesto 
barqueiro», «tinha oito anos quando foi trabalhar 
para a antiga Fábrica de Louça da Fonte Nova»95. 
Ali se fez pintor e ceramista de profissão.  
E, por vocação, músico de talento. Num e noutro 
setor da arte – como diria mais tarde Correia 
de Azevedo – «revelou uma capacidade que 
desmentia os seus princípios de autodidata.  
A ponto de, como intérprete da melhor música 
clássica, se ter exibido em vários saraus, e 
desempenhado o cargo de professor de piano 
em diversos colégios de Aveiro»96. Existem 
inúmeros testemunhos de outras intervenções 
como músico. Em 1903, na Festa dos Ramos,  
«a mais caraterística de Aveiro», João Aleluia 
dirigiu a Filarmónica Aveirense97. 

No final de fevereiro, a imprensa local informava 
que estavam «já adiantadas as instalações, 
incluindo o forno e tanques»85. A primeira 
fornada – em 5 de junho de 1905 –, composta 
por «azulejos e louça de fantasia (imitação do 
japonês) e louças de uso comum», foi publicitada 
desde o início desse mês86. Um ano depois, no 
final de abril de 1906, já com uma produção 
muito diversificada, a sociedade dissolveu-se e 
João Aleluia tornou-se o único proprietário da 
novel fábrica de cerâmica87. 

O capital com que inicia a sua atividade era 
diminuto – 1250$00 – e obtido por empréstimo. 
O recurso ao crédito, sempre de particulares, 
foi regra até à década de 192088. O vidrado era 
moído na Fábrica Jerónimo Pereira Campos. 
Até à aquisição do moinho a vento não tinha 
qualquer força motriz89. Mais tarde, seria 
adquirido, «na estrada da Gafanha, um moinho 
que funcionava com as correntes da ria para 
moer o vidrado, auxiliando a precária eficiência 
do motor a vento»90. Falta saber se foi a primeira 
vez que se utilizou um moinho de maré na 
cerâmica em Portugal. E, entretanto, o fabrico 
alargou-se à «louça de fantasia (imitações do 
antigo, chinês e japonês)» e ao azulejo.

Em 1909, foram introduzidos novos e vários 
melhoramentos. A moagem do vidro passou a 
fazer-se também num moinho de vento91.

Em 1912, «embora ainda não tivesse o capital 
necessário»92, João Aleluia comprou o terreno 
e a casa que fora de Luís de Melo Guimarães, 
junto à ria, mesmo em frente do local onde 
estivera instalada a Empresa Cerâmica da Fonte 
Nova. Em setembro de 1913, como informa um 
anúncio da imprensa local, arrendou a referida 
casa e o quintal93.

Cinco anos depois, em 8 de setembro de 1917, 
«já liberto do anterior empréstimo», transferiu 
para o Cojo a sua Fábrica de Louça dos 

85 «Nova fabrica», Vitalidade, n.º 
515, 25 de fevereiro de 1905.

86 Vitalidade, n.º 530, 10 de junho 
de 1905, p. 3.

87 ADAVR, not. Peixinho, liv. 
1264-37, 24 de abril de 1906, 
fls. 9-11.

88 Empréstimos concedidos em 
1906, 1911 e 1917 (Aleluia, 19 55).

89 Aleluia, 19 55, p. 8.

90 Aleluia, 19 55, pp. 9-10.

91 «Fabrica dos Santos Martires», 
O Aveirense, 10 de outubro de 
1909, p. 2.

92 Azevedo, vol. I, s.d., p. inums.

93 «Aluga-se», O Democrata, n.º 
288, 12 de setembro de 1913, 
p. 4, c. 1.

94 Rodrigues, 2016, p. 56.

95 No início da década de 1890, 
fez exame de admissão aos 
liceus um João de Pinho das 
Neves, filho de Guilhermina da 
Apresentação (AESJE, Exames, 
21 de maio de 1891, fl. 5).

96 AESJE, Exames, 21 de maio 
de 1891, fl. 5. No registo de 
baptismo, o seu pai é referido 
como «trabalhador» e a mãe 
como «jornaleira» (ADAVR, 
Glória, Baptismos, liv. 15, 27 de 
março 1876, fls. 16 v.-17).

97 «Festa de Ramos», Vitalidade, 
n.º 454, 24 de dezembro de 
1903, p. 2. O Povo de Aveiro, n.º 
1020, 1 de novo de 1903, p. 2.
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O gosto pela música seria continuado por 
seus filhos Gervásio e Carlos. Com a criação e 
direção do Coral Aleluia, Carlos Aleluia viria a ser 
apelidado de «industrial-maestro»98.

A sua intervenção cívica, integrando diversas 
associações locais e o seu caráter tornaram 
João Aleluia pessoa benquista na cidade e na 
região. Foi sócio fundador do Clube dos Galitos99, 
presidente da Direção da Sociedade Recreio 
Artístico100, diretor da Filarmónica Aveirense101 
e membro efetivo da Direção da Associação 
Comercial de Aveiro102.

Nos primeiros anos do pós-guerra, quando o 
setor da pesca atraiu capitais significativos, 
João Aleluia integrou uma sociedade para a 
exploração do lugre «Estrela do Mar»103.

Quando João Aleluia morreu, em 1935, a 
direção da empresa foi assumida pela viúva e 
seus dois filhos, Carlos e Gervásio, que havia 
muito colaboravam com o pai, conciliando 
essa atividade com a de professores da Escola 
Industrial e Comercial de Aveiro104. Os dois 
irmãos repartiram as tarefas entre si, de acordo 
com a divisão funcional mais comum em 
empresas desta natureza: «direção técnica» e 
«direção comercial».

98 «Um industrial-maestro que 
dirige um grupo coral composto 
pelos seus próprios operários», 
Jornal de Notícias, 7 de março de 
1945, pp. 1 e 3.

99 Relatório da Commissão 
Installadora, 1906, p. 68.

100 «Associações locaes», O 
Democrata, n.º 353, 15 de janeiro 
de 1915, p. 3.

101 «Musica Nova», O Povo de 
Aveiro, n.º 1020, 1 de novembro 
de 1903, p. 2.

102 «Associação Comercial», 
O Democrata, n.º 349, 18 de 
dezembro de 1914, p. 2.

103 ADAVR, Aveiro, not. Marques da 
Silva, liv. 886-247, 5 de novembro 
de 1919, fls. 48 v.-49 v. ADAVR, 
Aveiro, not. Leal, liv. 1678-A13, 6 de 
março de 1920, fls. 5-6.

104 Gervásio Aleluia iniciou a sua 
atividade docente na Escola 
Industrial e Comercial de Aveiro 
em janeiro de 1929 (AESJE, Livro 
de Pessoal da Escola. Termo de 
posse, fl. 7-7 v.).
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de Aveiro, com uma quota de 50.000$00, 
enquanto nesta fábrica não investe mais do 
que 3.000$00106. João André da Paula Dias não 
era apenas lavrador, como informa a escritura; 
dedicava-se, também, à extração e venda de 
barro. Segundo Correia de Azevedo, «trabalhou 
durante anos numa saibreira que lhe pertencia, 
a qual deu oportunidade a uma pequena oficina 
exclusivamente destinada ao arranjo das 
ferramentas que ele utilizava na extração do 
barro»107. Mais tarde, este fundidor criou, já com 
idade avançada, a Fundição Aveirense, de Paula 
Dias & Filhos, Lda.

Mercê da participação dos dois pintores e 
do modelador da Fábrica da Fonte Nova, não 
foi difícil a esta unidade tornar-se conhecida. 
Tendo iniciado a produção nos primeiros dias 
de agosto de 1920, expôs os seus produtos na 
mostra de Viseu, de 1921, onde obteve uma 
Medalha de Ouro de 1.ª Classe. Na exposição 
realizada na Tapada da Ajuda, em 1923, 
conquistou o 1.º Prémio108.

Empresa de Louça e Azulejo, Lda.,  
1919-1930

O nascimento desta fábrica prende-se, também, 
com as dificuldades por que passou a Fábrica 
de Louça da Fonte Nova, nos primeiros anos do 
pós-guerra.

Por escritura de 28 de novembro de 1919, foi 
estabelecida uma sociedade com o capital 
social de 25.000$00, dividido entre oito sócios. 
A inauguração dos trabalhos desta nova fábrica, 
em 7 de agosto de 1920, foi motivo de festa e 
notícia na cidade105. Saliento, contudo, que, à 
data da constituição da sociedade, cada sócio 
entrara com apenas 50% da sua quota em 
dinheiro. Como se pode verificar, o gerente da 
nova sociedade, os dois pintores e o modelador 
também vieram da Fábrica da Fonte Nova.  
Sobre os restantes quatro membros da 
sociedade importa sublinhar o seguinte.  
Durante a I Guerra Mundial e nos anos seguintes, 
em virtude da forte desvalorização da moeda 
– assistiu-se ao envolvimento de médicos, 
advogados e notários em grande número 
de sociedades. Também os «negociantes» 
participaram, em número crescente, em 
sociedades industriais, embora os maiores 
investimentos se tenham verificado no sal, 
pesca e construção naval. João da Cruz Bento, 
negociante de pescado e sal, integrou, nesse 
ano, o grupo fundador do Banco Regional 

105 O Democrata, n.º 703, 14 de 
agosto de 1920, p. 1.

106 ADAVR, Aveiro, not. Leal, liv. 
1688-23, 12 de março de 1921, 
fls. 78-84.

107 Azevedo, s. d.

108 O Democrata, n.º 713, 25 de 
setembro de 1920. 

Gervásio Aleluia
1923, Placa João Aleluia

Anúncio da Fábrica Aleluia
1930-02-22 



CADERNOS CULTURA: HISTÓRIA & PATRIMÓNIO DE AVEIRO38

«Sob pena de perda das respetivas quotas e 
lucros, é expressamente proibido aos diretores 
técnicos prestar serviços da sua arte fora da 
sede e das sucursais da empresa, salvo com 
autorização dos outros sócios»113 [itálicos meus].

Mais acrescenta o mesmo documento que 
os sócios reunir-se-iam, «pelo menos uma 
vez cada mês, para revisão e aprovação de 
contas, podendo nessas reuniões tratarem-se e 
resolverem-se quaisquer assuntos de interesse 
social». Ao gerente e diretores técnicos foi 
arbitrada a remuneração mensal de 45$00.
As simpatias político-partidárias terão jogado 
um papel decisivo na composição da equipa 
fundadora da sociedade. O notário André dos 
Reis era um dos chefes locais do evolucionismo 
republicano, como evolucionistas eram outros 
sócios. Decisiva terá sido, pois, a publicidade do 
periódico republicano local que acompanhava e 
publicitava a produção da fábrica, especialmente 
a pintura de painéis de azulejos.

A fábrica ficou instalada num vasto edifício, 
paredes meias com as ruínas da Fábrica do 
Cojo, adquirido para o efeito, por 3500$00, 
quinze dias antes da celebração da escritura 
de constituição da sociedade109. Como referia 
a imprensa local, a fábrica seria montada 
com os «mais aperfeiçoados maquinismos e 
servida por artistas de reconhecido mérito»110. 

Apesar das excelentes condições de que 
dispunha, poucos anos depois, teve de 
enfrentar sérias dificuldades com a morte 
do «gerente», Manuel Tomás Vieira Júnior, 
e a saída dos dois pintores, Licínio Pinto e 
Francisco Luís Pereira, acabando por encerrar. 
Os pintores ingressaram na Fábrica do Outeiro, 
em Águeda. Deste modo, no início de 1930, 
a ELA foi posta à venda: «Vende-se em plena 
laboração e pela avaliação que se der aos 
valores do seu activo, com bons maquinismos, 
esplêndida produção de louças e azulejos, 
tanto ordinária como artística e de consumo 
garantido»111.

Do ponto de vista da sua gestão, a escritura 
salienta: «a correspondência social só poderá 
ser assinada pelo sócio gerente [M. Tomás 
Vieira Júnior] e, na sua ausência, pelo sócio 
Alvarenga», responsável pela escrituração e 
caixa. A direção técnica ficava a cargo dos dois 
pintores cerâmicos, «por turno de cada mês 
cada um, alternadamente e conforme entre 
si acordarem»112. Mas estes teriam de ouvir 
«sempre, previamente, o sócio gerente acerca 
de qualquer assunto relativo à sociedade, 
inclusive a admissão de pessoal artístico». 
Importa relevar outra condição imposta aos 
diretores técnicos: 

109 ADAVR, Aveiro, not. Reis, liv. 
1428-68, 13 de novembro de 
1919, fls. 46-47 v.

110 «Nova Fábrica», Campeão 
das Províncias, n.º 6703, 14 de 
agosto de 1920, p. 2.

111 O Democrata, n.º 1112, 1 de 
fevereiro de 1930, p. 3.

112 ADAVR, Aveiro, not. Reis, liv. 
1428-68, 13 de novembro de 
1919, fls. 46-46 v.

113 ADAVR, Aveiro, not. Reis, liv. 
1428-68, 13 de novembro de 
1919, fl. 47.
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114 ADAVR, Aveiro, not. Leal, liv. 
1699-34, 4 de dezembro de 1922, 
fls. 42-45 v.

115 AHMA, liv. 202, 18 de janeiro 
de 1923, fl. 80 v.

116 O Democrata, 29 de março de 
1924, p. 3.

117 O Democrata, 23 de outubro 
de 1926, p. 4.

118 «Exposição», O Democrata, 21 
de dezembro de 1929, p. 1.

119 ACRCA, Glória, Casamentos, 
1894, reg.º 34.

120 AHMA, Aveiro, liv. 159, fls. 
16-17.

121 Sociedade com capital de 
4500$000 réis, dois sócios, 
sendo ele o «caixa-gerente» 
(ADAVR, Aveiro, not. Duarte Silva, 
liv. 1077-4, 1 de maio de 1902, 
fls. 43-45).

122 Boletim da Associação 
Comercial de Aveiro, 1933, p. 1.

Manuel F. da Rocha Leitão estava ligado ao 
comércio de vinhos e licores. Abundantes são as 
informações sobre o comerciante Albino Pinto 
de Miranda (1867-1947), já referido. Filho de um 
negociante de Oliveira do Bairro, estabeleceu-se  
em Aveiro, onde viria a casar em 1894119.  
Em 1897, obteve licença para estabelecer um 
depósito de combustíveis120. Em 1902, constituiu 
uma sociedade para a cobrança dos impostos 
municipais121. No ano seguinte, funda a moagem 
Cristo, Rocha, Miranda & Companhia. Em 1920, 
fundou a Companhia Aveirense de Moagens. 
Em 1921 integrou o grupo fundador do Banco 
Regional de Aveiro. Entretanto, envolveu-se em 
pequenos negócios de mercearia, atividade 
por que era mais conhecido, a que associou a 
exploração de um depósito de tabaco e a agência 
local da Companhia Portuguesa de Fósforos122. 

A empresa seria gerida por uma troika formada 
no momento da constituição da sociedade. 
Atentemos no texto da escritura constitutiva:  
«A gerência da sociedade fica pertencendo a 
um Conselho de Administração, composto de 
três sócios, eleitos pela Assembleia Geral, e pelo 
período não superior a três anos, sendo, porém, 
permitida a reeleição». O referido Conselho de 
Administração teria todas as atribuições que a 
lei conferia à gerência, e poderia: 1. «Contratar os 
técnicos e mais pessoal especializado»; 2. «adquirir, 
pelo preço e condições que julgar mais vantajosos, 
os imobiliários necessários para a instalação e 
laboração da indústria». Refira-se, também, que só 
obrigavam a sociedade os documentos que se 
fossem «firmados por todos ou pela maioria dos 
vogais do Conselho de Administração». Por fim, a 
escritura proibia à troika o exercício de operações 
e indústrias idênticas à sociedade, tanto em seu 
nome como por interposta pessoa». Em 1942, a 
fábrica seria adquirida pela Fábrica Aleluia.

Empresa Olarias Aveirense, Lda.,  
1922-1942

Com a edificação desta fábrica, Aveiro passou 
a contar, então, com oito unidades cerâmicas, 
quatro de barro branco e outras tantas de barro 
vermelho. 

A escritura de constituição da sociedade foi 
celebrada em dezembro de 1922114. Mês e 
meio depois iniciava-se a construção das 
instalações, no bairro onde tradicionalmente se 
fixaram as olarias aveirenses. Efetivamente, no 
início de janeiro de 1923, fora submetido um 
requerimento, à Câmara Municipal de Aveiro, 
«para construir um edifício para a sua fábrica, 
na rua das Olarias»115. O edital foi publicado em 
17 de março de 1924, na imprensa local116, mas 
por razões desconhecidas, a produção teve início 
apenas em meados de 1926117.

A maior parte dos testemunhos reunidos sobre 
os primeiros anos refere-a uma «fábrica de louça 
ordinária». No final dessa década, a empresa 
passou por enormes dificuldades e foi adquirida 
por outro empresário, enquanto a imprensa 
publicitava a produção de painéis de azulejos 
executados por pintores formados na Fábrica de 
Louça da Fonte Nova118.

Exceptuando os dois oleiros, os restantes 
elementos da sociedade não teriam outro 
objetivo senão o que movia o comerciante Albino 
Pinto de Miranda. Note-se que, mais uma vez, 
dos onze membros desta sociedade por quotas 
de responsabilidade limitada, que repartem 
entre si os 60.000$00 do capital, nenhum tem 
uma posição dominante. E havia sócios com 
possibilidades para assumirem uma posição 
maioritária.

Tardoz de azulejo 
s. d. Olarias, Aveiro
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Com capital social de 15.000$00, a nova 
sociedade conta, à partida, com mão-de-obra 
abundante e com um mercado não cobiçado 
pelas fábricas de Aveiro. Para o capital forneceu, 
«cada um dos sócios, cinco mil escudos em 
dinheiro, e dois mil e quinhentos escudos 
representados pelo valor de uma casa térrea 
e quintal que eles em comum e partes iguais 
possuem no lugar das Leirinhas, limite e 
freguesia de Aradas»126. 

Ficou como «gerente» o mais velho, Manuel 
Vitória, enquanto o irmão ficava com tarefas 
de «escrituração». Independentemente das 
divergências entre os dois irmãos – e que em 
1930127 os separariam –, refira-se que das 
famílias de oleiros de Aradas apenas ficou o 
nome dos Vitória, pois este empreendimento 
seria continuado pelos seus filhos, até aos 
nossos dias128.

Vitória & Irmão, Lda.  
1922-1930

Por fim, importa referir os industriais de uma 
outra fábrica de produção de louça de barro 
branco, fundada em 1922, a única nascida fora 
da cidade de Aveiro123. É a única empresa deste 
painel criada por oleiros – Manuel Gonçalves da 
Vitória, João Gonçalves da Vitória Machado e 
Anunciação de Jesus Gomes, doméstica, mulher 
do primeiro. No entanto, sublinho que, tendo sido 
ambos oleiros em Aradas, não é do barro preto 
ou vermelho que partem para a formação da 
sociedade. Manuel Vitória trabalhara em Coimbra 
e Viseu, em fábricas de barro branco. A matéria-
prima vinha de Coimbra, pelo caminho-de-ferro, 
e transportada, depois, em carros de bois até à 
fábrica124. 

Descendentes de uma velha família de lavradores 
e oleiros, de Aradas, a freguesia onde se 
trabalhava, então, um elevado número de olarias 
de barro preto e vermelho vidrado, os dois irmãos 
Vitória associaram-se para a criação de uma 
fábrica de louça. Em 1911, havia, em Aradas,  
«12 oficinas de louça preta sem vidrado e  
3 de louça vermelha vidrada»125. Os registos 
de casamento dessa freguesia, na segunda 
metade do século XIX, fazem referência a muitas 
famílias de oleiros: os Balcão, os Conceição, os 
Ferreira, os Marabuto, os Martinho, os Oliveira, os 
Pelicano, os Pereira, os Pincarinho, os Salgueiro, 
os Vitória, etc. A vaga descrição do objeto da 
sociedade indica a exploração da «indústria e 
fabrico de louças de qualquer espécie». 

Comércio & Indústria  
A. Augusto, 1927.  
Olarias
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123 ADAVR, Aveiro, not. Leal, liv. 
1698-33, 19 de setembro de 
1922, fls. 4 v.-6.

124 Informações não gravadas 
do oleiro de Aradas, Sr. Adelino 
Laranjeira, e do industrial, Sr. 
Ilídio Vitória.

125 Boletim do Trabalho Industrial, 
1911, p. 11.

126 ADAVR, Aveiro, not. Leal, liv. 
1698-33, 19 de setembro de 
1922, fls. 4 v.-6.

127 «Dissolução de sociedade», O 
Democrata, n.º 1132, 5 de julho 
de 1930, p. 3. c. 2.

128 A Cerâmica Primos Vitória 
foi fundada em outubro de 
1970, por Licínio G. Vitória, Ilídio 
G. Vitória e António G. Vitória 
Machado.

Concluindo, entre 1882 e 1937, é possível dizer 
que a história das faianças das fábricas de Aveiro 
é marcada essencialmente pela ação de três 
homens: Carlos da Silva Melo Guimarães (1850-
1930), Manuel Pedro da Conceição (1876-1930) e 
João Aleluia (1876-1935), estes dois inicialmente 
empregados do primeiro e formados na Escola 
Industrial de Aveiro. Carlos Melo Guimarães 
tentou passar a direção da empresa ao seu 
filho Abel, mas a falência, em 1908, deitou tudo 
a perder. Manuel Pedro envolveu o filho mais 
velho, Manuel Pedro da Conceição Júnior (1904-
1927), mas a sua morte prematura inviabilizou o 
projeto; depois, um «pavoroso incêndio» destruiu 
a fábrica, em 1937, não permitindo que o outro 
filho, Albano da Conceição, pudesse assegurar 
a continuidade da empresa. Só os dois filhos de 
João Aleluia, Carlos e Gervásio, asseguraram a 
continuidade da empresa, abrindo um novo ciclo 
na história da cerâmica aveirense.
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«muito ativo, inteligente e sabedor, educando 
os seus filhos ao mesmo tempo na escola e 
no trabalho em que tanto se têm distinguido 
[...]. Quando já enfadado com aquele mister, 
empreendeu com os seus filhos mais novos a 
montagem da fábrica de telha, sistema Marselha, 
nas Agras, e aí o encontramos muitas vezes 
lidando afanosamente»132. 

Ocultava o jornal que, a mudança de orientação 
política na Câmara, afastara Jerónimo Pereira 
Campos, desde 1882, da direção das obras 
municipais. Tratar-se-á, então, de «enfado com 
aquele mister» ou afastamento por não ser 
«cliente» da nova administração municipal? 
Embora a documentação não esclareça bem 
o seu percurso nos catorze anos seguintes, 
Jerónimo Pereira Campos continuaria como 
mestre de obras. Durante as décadas de 1860 
e 1870, deslocou-se ao Porto com regularidade. 
Esses contactos tornar-se-iam muito úteis nos 
decénios seguintes, como seriam decisivos na 
fundação e apetrechamento tecnológico da sua 
fábrica. Foi assim que conheceu, entre outras, a 
Fábrica Cerâmica e de Fundição das Devesas. 
Sabe-se que forneceu barro a esta empresa. 
O fornecimento de barro da região constituía, 
então, uma atividade bem remunerada. No final 
do século XIX, a Câmara Municipal de Aveiro 
despachou favoravelmente diversos pedidos de 
licença para extração de barro133.

E foi «deste contacto entre si e o barro, e das 
relações com o fundador da Cerâmica das 
Devesas que a ideia de se converter em industrial 
começou a germinar na sua mente, conquanto 
lhe faltassem conhecimentos técnicos e 
profissionais sobre uma indústria até há pouco 
apenas do conhecimento de estrangeiros.

Com curiosidade, pois, se foi inteirando das 
partes mais importantes do funcionamento 
de uma cerâmica, ao tempo consideradas 
autênticos segredos de profissão.  

Esta empresa de telha e tijolo foi fundada em 
outubro de 1896, embora a legalização da 
sociedade só se tenha verificado em 1907. 
Quando a fábrica foi construída, Jerónimo 
Pereira Campos (1828-1907) contava já 68 
anos de idade. É provável que, na sua origem 
– em concordância com a memória familiar –, 
tenha estado presente o desejo do casal Pereira 
Campos «dar futuro» aos dois filhos mais novos, 
Henrique (1874-1944) e João (1877-1927), 
como já havia feito com os dois mais velhos. 
De facto, os outros dois, Ricardo (1870-1953) e 
Domingos (1872-1946), haviam beneficiado da 
ajuda dos pais para se estabelecerem, o primeiro 
como comerciante de mercearia e confeitaria, 
e o segundo, como proprietário de uma oficina 
de encadernação. Ricardo integrava já, em 
1897, a relação dos maiores contribuintes da 
contribuição industrial do concelho de Aveiro, 
de que faziam parte Carlos Melo Guimarães e 
Anselmo Ferreira, entre outros129. Os filhos mais 
novos, João e Henrique, eram marceneiros. 
Dedicavam-se à construção de barcos de 
pequeno porte. 

Oriundo de uma família de carpinteiros e 
mestres de obras, vindos de Ovar, Jerónimo 
Pereira Campos aprendeu o ofício do seu pai. 
Em 1868, foi nomeado mestre de obras da 
Câmara Municipal de Aveiro. Aludindo a esse 
facto, escreve o periódico Vitalidade, na notícia 
da sua morte: 

«Encarregado das obras da Câmara durante 
muitos anos, o Sr. Jerónimo Pereira Campos foi 
o executor fiel e ativo da administração do nosso 
saudoso amigo Sebastião de Carvalho Lima130. 
As primeiras estradas camarárias, e pode 
dizer-se as mais importantes, foram dirigidas 
pelo saudoso extinto, e outras obras concelhias 
tiveram a sua inspeção ou direção»131. 

Acrescentava o referido periódico que Jerónimo 
Pereira Campos era 

Jerónimo Pereira 
Campos & Filhos
1896-1923 

A cerâmica de construção
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129 AHMA, liv. 726, fls. inums.

130 Sebastião de Carvalho Lima 
foi eleito em 22 de fevereiro 
de 1868. A segunda figura da 
lista, o regenerador Agostinho 
J. Duarte Pinheiro e Silva (1836-
1883), viria a ser presidente, 
entre 1872 e 1876. Seria depois 
substituído por Sebastião de C. 
Lima que dirigiu o Município até 
janeiro de 1882, data da eleição 
de Manuel Firmino da Maia. 
Foi a partir desses anos que 
Jerónimo Pereira Campos deixou 
de ser mestre-de-obras da 
Câmara. Não por acaso, quando 
morreu, em 1907, o seu corpo foi 
colocado por algum tempo no 
jazigo de família de Agostinho J. 
D. Pinheiro e Silva (Informação 
do Sr. Fausto Ferreira).

131 «Fallecimento», Vitalidade, n.º 
661, 14 de dezembro de 1907, p. 
3. Informação corroborada por 
documentação de arquivo (Cfr. 
AHMA, livs. 374-380).

132 «Fallecimento», Vitalidade, n.º 
661, 14 de dezembro de 1907, p. 
3, e AHMA, livs. 374-380.

133 AHMA, Actas, liv. 27, fl. 16 v.

134 Cfr. Azevedo, s. d.

135 AHMA, liv. 159, fls. 10-10 v. 

136 Sociedade entre Abílio, 
António e José de Oliveira Rocha 
(ADAVR, O. do Bairro, not. Pinto, 
liv. 164-14, 18 de jul ho de 1904, 
fls. 15-18 v.

Fábrica Campos 
Postal ilustrado, s.d.
Fotógrafo não identificado, 
Câmara Municipal de Aveiro, 
Imagoteca

O fundador da primeira cerâmica tivera 
necessidade de se domiciliar em França como 
operário ceramista, durante algum tempo, para 
conseguir obter conhecimentos da especialidade. 
Mas Jerónimo Pereira Campos, esse já aprendeu 
em Portugal, nas Devesas, não obstante, quiçá, 
alguns entraves e certas dificuldades que a sua 
obstinada curiosidade venceu»134. 

Importa sublinhar que, entre Gaia e a Pampilhosa, 
não havia qualquer outra unidade de cerâmica 
de construção, muito embora as edificações 
urbanas da região persistissem no emprego da 
dura «pedra de Eirol», adobes, calhau rolado, areia 
e madeiras. As telhas tradicionais continuariam a 
ser produzidas pelos oleiros de Eixo, Aradas,  
S. Bernardo, Quinta do Gato, Angeja e Salgueiro, 
nos arredores da cidade e do concelho.

Em 1894-1895, no primeiro ano de funcionamento 
da Escola de Desenho Industrial, Jerónimo 
Pereira Campos colocou os seus dois filhos mais 
novos, Henrique e João, a aprender Desenho 
Elementar, Modelação e Desenho aplicado 
à Cerâmica. Tinham 21 e 18 anos de idade, 
respetivamente. Não deixa de ser significativo 
que a Jerónimo Pereira Campos & Filhos 
tivesse nascido dois anos depois. O alvará «para 
fundação de uma fábrica de tijolo e telha, no qual 
se emprega uma caldeira a vapor, no sítio das 
Agras de Baixo» foi concedido em 4 de outubro 
de 1897135.

A fábrica ficava junto de excelentes barreiros que 
exploraria durante décadas e próximo da estação 
do caminho de ferro. Era servida pelo canal do 
Cojo e ficava à entrada da cidade de Aveiro. 

O envolvimento dos irmãos mais velhos verificar-
se-ia apenas depois da morte de Jerónimo Pereira 
Campos, em dezembro de 1907, apesar de a 
escritura de legalização da sociedade, realizada 
em janeiro desse mesmo ano, os incluir a todos, 
com tarefas diferenciadas e quotas iguais.

Do esforço inicial deixou-nos um significativo 
testemunho a Vitalidade, periódico franquista, 
dirigido por Acácio Vieira da Rosa e pelo Padre 
Manuel Rodrigues Vieira: 

«Um mestre de obras já encanecido no serviço, 
e dois rapazes, hábeis artistas, cheios de 
mocidade, deixam os seus ofícios onde tinham 
salário certo e compensador, sem grandes 
fadigas, sem grandes cuidados, e abalançam-se  
a uma empresa em que arriscam trabalho e 
capitais importantes, durante muito tempo, 
antes de poderem ver o êxito completo da sua 
iniciativa. Durante um largo período de tempo, 
as dificuldades aumentam, as contrariedades 
multiplicam-se, mas a tudo opõem uma vontade 
tenaz e um esforço inquebrantável. Causa 
admiração e é digno de louvor tanto ânimo e 
tanta confiança, considerando as circunstâncias 
especiais em que a tentativa se dá».

O jornal adianta um conjunto de informações 
sobre a diversidade e qualidade dos produtos 
ali fabricados, como sobre os maquinismos 
instalados – «uma máquina a vapor para triturar 
barro, bater a telha, etc.» –, informando que 
a empresa ia «fazer a aquisição duma outra 
[máquina] suplementar para outros serviços, 
e projeta[va] a montagem de um elevador e a 
construção de uma linha férrea para o transporte 
dos seus produtos até à Estação dos Caminhos 
de Ferro».

Entretanto, nos primeiros anos do século XX, 
a Jerónimo Pereira Campos & Filhos perdeu o 
exclusivo da produção de cerâmica de construção, 
na região. Em 1903, nasceu a Empresa Cerâmica 
da Fonte Nova, que explorava barreiros contíguos, 
fabricava os mesmos produtos, utilizava os 
mesmos caminhos, disputava os seus clientes 
e aliciava os trabalhadores mais qualificados. 
No ano seguinte, foi erguida a Fábrica Cerâmica 
de Oliveira do Bairro, da firma Abílio Rocha & 
Irmãos136.
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Em 1911, os quatro irmãos celebraram nova 
sociedade, aumentaram o capital e redistribuíram 
as tarefas entre si. Tal como acontecera na 
escritura de 1907, Henrique Pereira Campos ficou 
com a «direção técnica»; os restantes pelouros 
foram assim distribuídos: «a escrituração ao 
sócio João; a agência de colocação de produtos 
e financeira, ao sócio Domingos, e ao sócio 
Ricardo fica pertencendo o caixa». A Domingos 
Pereira Campos cabiam «todos os negócios 
que digam respeito a operações bancárias e 
à colocação de produtos da fábrica, quando 
porventura a produção exceder a procura»141. 

A escritura confirma, pois, o ascendente 
protagonismo de Domingos P. Campos, que 
na realidade se tornou, poucos anos depois, 
o estratego da empresa. Esse facto e outros, 
a que não terão sido alheios dissídios de 
natureza política, trouxeram um mal-estar ao 
relacionamento entre os sócios. Explicar-se-ia, 
assim, o abandono, em 1913, de João Pereira 
Campos, o único republicano de uma família de 
fortes tradições monárquicas142. João P. Campos 
decidiu fundar outra fábrica de cerâmica de 
construção, o que não deixou de constituir mais 
um obstáculo à sobrevivência da empresa de 
que fora um dos fundadores, até porque, nesse 
mesmo ano de 1913, nasciam quatro outras 
unidades do género, na região. 

Durante a I Guerra Mundial, a empresa dos outros 
três filhos de Jerónimo Pereira Campos construiu 
as monumentais instalações. Para isso, houve 
necessidade de recorrer (mais uma vez) ao crédito. 
Se Jerónimo Pereira Campos obteve o capital, 
com hipoteca, junto de particulares, os seus 
filhos procuraram o capital de que necessitavam 
em instituições de crédito. Para a construção 
do edifício principal, a empresa negociou, em 
1916, com «a casa comercial Pinto & Sotto 
Mayor a hipoteca voluntária de dois prédios para 
segurança do contrato de abertura de crédito, em 
conta corrente, até à quantia de 30.000$00»143. 

Nos três primeiros anos desse século, quando a 
empresa construiu novas instalações e instalou 
equipamento diverso que lhe permitiu aumentar, 
melhorar e diversificar a produção – instalou uma  
outra máquina a vapor, uma Sulzer, de 80 cv.,  
uma caldeira aquitubular Babcock e um 
amassador alemão –, os Pereira Campos eram 
assim descritos por um periódico local: 

«O Sr. Jerónimo Pereira Campos é um antigo 
mestre de obras, muito hábil e considerado, 
e seus filhos, belos moços, trabalhadores, 
inteligentes e ilustrados, muito peritos nos 
trabalhos a que se dedicaram e que conhecem 
já hoje muito bem em todos os seus detalhes, 
trabalhando ao lado dos operários, prontos a 
substituir qualquer deles, tanto nas ocupações 
de maior responsabilidade, como nas de 
somenos»137.

Em 1904, a Jerónimo Pereira Campos & Filhos 
fundou uma fábrica de vidros. Situava-se mesmo 
em frente da sua concorrente da Fonte Nova, 
exatamente onde anos antes existira a efémera 
Fábrica Nacional de Vidros Aveirense (1888-
1891)138. Dali, os Pereira Campos poderiam 
certificar-se do cumprimento do acordo de 
não concorrência celebrado entre as duas 
empresas, em março de 1907, pondo desse 
modo fim aos conflitos139. Todavia, a falência 
da Empresa Cerâmica da Fonte Nova, no verão 
de 1908, permitiu à Jerónimo Pereira Campos 
adquirir os terrenos onde iria construir armazéns, 
impedindo, assim, a instalação de uma outra 
qualquer fábrica naquele local, e adquiriu, 
igualmente, a maquinaria, diversos equipamentos 
e os barreiros que aquela empresa explorava. 
Desse modo, a fábrica de vidros acabou por ser 
abandonada. Importava saber que papel tiveram 
nesse desfecho as pretensões dos Burnay 
quando tentaram constituir um monopólio na 
indústria vidreira140. 

Domingos Pereira Campos 
1915

Anúncios
1914-04-26 (em cima) 
1900-01-07 (à direita)
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de cem escudos cada uma, emitido em uma 
única série e já sobrescrito»145. Da totalidade 
desse capital, que foi integralmente realizado, 
1.700 contos correspondiam ao ativo da firma 
anterior. O resto foi realizado pela família Pereira 
Campos – que detinha a maioria do capital social 
– e por um conjunto de personalidades ligadas 
quer ao mundo empresarial da região, quer ao 
poder municipal, incluindo, também, alguns 
proprietários e técnicos de Lisboa, Braga e Porto. 

Note-se que a maioria dos subscritores das 
ações são os fundadores do Banco Regional de 
Aveiro – de que os Pereira Campos também são 
cofundadores146 – e do movimento regionalista 
que organizou os congressos regionais de 
Viseu e Coimbra, nos anos anteriores. Entre eles 
contam-se os advogados Alberto Souto e Jaime 
Duarte Silva, o professor e arquiteto Francisco 
da Silva Rocha, o presidente da Câmara 
Municipal de Aveiro, Lourenço Simões Peixinho 
e empresários como Henriques Máximo Júnior, 
Lívio da Silva Salgueiro, o médico e vereador 
José Vieira Gamelas e o Professor Egas Ferreira 
Pinto Basto, entre outros, com quantias que 
oscilam entre os 10 e os 50 contos.

As ambições da sociedade anónima estão bem 
expressas na nova designação – sublinho o 
plural –, Fábricas Jerónimo Pereira Campos, 
Filhos, SARL. A empresa tinha clientes em toda a 
região minhota e na própria Galiza, onde vendia 
a sua telha, tipo Marselhês, tipos Sucesso e 
Português (estes devidamente registados), tijolos 
e outros e os mais diversos acessórios.

As dificuldades colocadas pela gestão deficiente 
dos caminhos de ferro aliadas às caraterísticas 
da sua produção, terá levado a empresa a 
adquirir outras unidades em locais servidos por 
abundantes matérias-primas e boas condições 
de acessibilidade. Foi assim que, anos mais tarde, 
viriam a ser adquiridas duas fábricas na região de 
Viana do Castelo e uma outra em Sintra.

A produção alargou-se a outros produtos, como 
o refratário e o grés. A empresa procurava 
acompanhar o que de melhor se fazia na Europa, 
no seu setor, através de viagens144 e da assinatura 
de revistas técnicas como a francesa La revue des 
matériaux de constrution et de travaux publics.

Em 1923, após a alteração do pacto social, no 
ano anterior, a sociedade por quotas foi dissolvida 
e, ato contínuo, estabelecida uma sociedade 
anónima de responsabilidade limitada, com um 
capital de 2.700.000$00, «dividido em 27 mil ações 

137 «Fabrica das Agras», 
Campeão das Províncias, n.º 
5248, 6 de junho de 1903, p. 2. 

138 Rodrigues, 1994, pp. 165-198.

139 Rodrigues, 1994, pp. 181-183. 

140 Cf. Barosa, 1996.

141 Aveiro, not. Pinheiro e Silva, 
liv. 1118-45, 11 de fevereiro de 
1911, fls. 17 v.-21 v.

142 Aveiro, not. Pinheiro e Silva, 
liv. 1125-52, 25 de janeiro de 
1913, fls. 5 v.-7 v.

143 ARPA, Registo de Hipotecas, 
liv. C-17, fl. 147, reg.º 9378.

144 ADAVR, Fundo do Governo 
Civil, Registos de Bilhetes de 
Identidade, 1915, fls. 15 e 21.

145 ADAVR, Aveiro, not., 
Magalhães, liv. 548-124, 26 de 
março de 1923, fls. 8-14; 14 
v.-27 v. 

146 ADAVR, Aveiro, not. Leal, liv. 
1688-23, 12 de março de 1921, 
fls. 78-84.
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Em 1903, os já referidos Carlos Melo Guimarães 
e seus dois irmãos, Luís e António Carlos, criaram 
uma nova empresa de cerâmica, para o fabrico 
de telha e tijolo. Em conjunto, os três irmãos já  
se haviam envolvido, em 1901, numa sociedade 
em nome coletivo e comandita simples para  
«a venda de tabaco, papel e mais acessórios»147.

As razões da criação de uma fábrica de barro 
vermelho estão relacionadas com a grande procura 
de materiais de construção, no início do século XX, 
na cidade e seus arredores. Os livros de atas da 
Câmara Municipal de Aveiro engrossam com os 
pedidos de obras. Alguns dos mais belos edifícios 
com influência Arte Nova são desta década, 
apesar do reduzido crescimento demográfico 
das duas freguesias da cidade: 1890: 8860 hab; 
1900: 9979 hab; 1911: 11523. Quando a Empresa 
Cerâmica da Fonte Nova ainda se encontrava em 
fase de instalação, a Jerónimo Pereira Campos & 
Filhos tinha uma produção anual de 15 a 20 contos 
de réis, «sendo a importância das vendas igual 
à totalidade do fabrico». Sublinho que, segundo 
a mesma fonte, a Fábrica de Louça debatia-se 
então com graves problemas: «a maior parte desta 
louça que a fábrica tem produzido há mais de um 
ano está no depósito por falta de consumo»148. 
Referindo-se à nova unidade, dizia O Primeiro de 
Janeiro, em outubro de 1903:

Empresa Cerâmica da Fonte Nova,  
1903-1908

Carlos Melo Guimarães
1903-11-18
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147 ADAVR, Aveiro, not. Duarte 
Silva, liv. 1075-2, 17 de maio 
de 1901, fls. 10 v.-12. No ano 
seguinte, celebraram uma 
sociedade de idêntica natureza.

148 Temudo, 1905, pp. 17-18.

149 Campeão das Províncias, n.º 
5290, 31 de outubro de 1903, 
p. 1.

150 ADAVR, Aveiro, not. Pinheiro e 
Silva, liv. 1082-9, 27 de maio de 
1903, fls. 26 v.-28 v.

151 ADAVR, Aveiro, not. Pinheiro e 
Silva, liv. 1082-9, 27 de maio de 
1903, fls. 28-32.

152 «Fonte Nova», Campeão das 
Províncias, 21 de janeiro de 
1903, p. 1.

153 «Jornal local», Campeão das 
Províncias, 5 de setembro de 
1903, p. 2. 

154 «Fonte Nova», Campeão das 
Províncias, 27 de fevereiro de 
1904, p. 1.

155 O Povo de Aveiro, n.º 1038, 6 
de março de 1904, p. 3.

156 ADAVR, Aveiro, not. Marques 
da Silva, liv. 782-143, 25 de 
setembro de 1902, fls. 32-33v.

157 Rodrigues, 1990, pp. 181-183.

158 ATA, 1908, maço n.º 27, proc. 
n.º 2, fl. 347.

159 ATA, 1908, maço n.º 27, proc. 
n.º 2, fls. 347-348.

160 Rodrigues, 1990, pp. 182-184.

161 ATA, 1908, maço n.º 27, proc. 
n.º 2, fls. 347-348.

«Está trabalhando com toda a atividade a 
nova fábrica de tijolo, sistema marselhês, 
recentemente montada pelo ativo industrial 
Carlos Melo Guimarães. A nova fábrica, 
que se ergue ao lado da de louça da Fonte 
Nova, pertencente ao mesmo industrial, está 
dotada com algumas das melhores máquinas 
empregadas no estrangeiro [...]. Os seus produtos 
são de óptima qualidade, e, apesar de ser grande 
a laboração da fábrica, não chega a produção 
para satisfazer as encomendas que já conta [...]. 
A fábrica está realmente em ativa laboração, e há 
muitos dias seguidos que os fornos alimentam a 
chama e o calor cozendo milhares de milhares de 
telhas e tijolos que vão dali para distantes pontos 
deste importante centro industrial»149. 

Para a construção da fábrica, Carlos Melo 
Guimarães e esposa cedem, por arrendamento, à 
sociedade uma parcela da quinta que possuíam 
na Fonte Nova, onde se encontrava a fábrica de 
louça150. O terreno indispensável (uma área de 
3475 m2) foi cedido por arrendamento, pelo prazo 
de cinco anos, em maio de 1903, quando já se 
encontravam «construídos os barracões para a 
fábrica de telha de Marselha».

As instalações ficavam junto do Canal da Fonte 
Nova, a cerca de 500 metros da estação de 
caminho de ferro, e a perto de 300 da Fábrica de 
Jerónimo Pereira Campos, fazendo uso do mesmo 
canal da ria, dos mesmos caminhos e explorando 
barreiros contíguos. Podia, assim, receber as 
matérias-primas e expedir os seus produtos sem 
grandes custos, como aliciava os clientes que se 
dirigiam, de barco, à sua concorrente.

A empresa nasceu com um capital social de 
18 contos, dividido em «partes iguais, por cada 
sócio, a quantia de 13.500$000, que os três 
sócios levantaram por empréstimo»151.

O capital social permitiu a construção das «casas 
e barracões indispensáveis para a laboração da 
fábrica» e a aquisição do «maquinismo e mais 
utensílios necessários». A matéria-prima viria de 
um terreno adquirido três dias antes, no lugar do 
Solposto, freguesia de Esgueira.

No início de 1903, a imprensa local anota: 

«as novas instalações da fábrica estão a 
completar-se e em breve estarão em atividade 
os novos fornos [um forno de fogo contínuo] e o 
magnifico maquinismo que possui»152. 

A primeira fornada saiu no início de setembro 
de 1903153. Poucos meses depois, em fevereiro 
do ano seguinte, já a empresa tinha «nos seus 
importantes armazéns grande quantidade de 
telhas, tijolos, azulejos, etc.», aumentava a 
gama de produtos e introduzia melhoramentos 
«nas suas oficinas, tornando, assim, aquele 
estabelecimento um dos melhores no género 
no país»154. No mês seguinte, a telha que ali 
se fabricava era alegadamente «de muito boa 
qualidade», e ia «tendo largo consumo entre 
nós como para fora»155. Foi então publicado o 
primeiro anúncio.

Entre os credores avulta o nome de João 
Pedro Soares, com um empréstimo no valor 
de 8.000$000156. João Pedro Soares foi um 
«brasileiro» da Murtosa que disseminou dinheiro 

pela cidade e pela região – no Teatro Aveirense, 
no edifício da Escola de Desenho Industrial, na 
Praia do Farol, no Novo Hospital, na direção da 
Caixa Económica de Aveiro, em sociedades de 
construção naval, pescas, etc. 

O «compromisso» com a Jerónimo Pereira Campos 
& Filhos, já referido, mostra bem como a fundação 
desta empresa comprometia a sobrevivência da 
Jerónimo Pereira Campos & Filhos157.

Em junho de 1908, bem antes do término do 
«compromisso», a firma Melo Guimarães & Irmãos, 
apresentava declaração de falência. O balanço 
de 30 desse mês acusava um passivo de 
29.556$375, superior ao ativo de 27.067$870, 
quando o valor da fábrica – instalações e 
máquinas – foi avaliado em 22.167$385 réis158.

Não são conhecidas as razões próximas da 
falência da empresa. Das causas apresentadas 
em tribunal pelo administrador da massa falida, 
além da constituição da sociedade com capital 
obtido por empréstimo, salientam-se as seguintes: 

«a necessidade de recorrer constantemente ao 
crédito para negociação de matérias-primas, 
máquinas e custeio do estabelecimento, 
comprando muitas vezes a longos prazos, a 
reforma sucessiva de letras pela impossibilidade 
de pagamento, de aumento sucessivo de juros 
que no fim de alguns anos, ou logo da sua 
instalação absorviam uma grande parte dos 
lucros da fábrica. Ausência de conhecimentos 
técnicos e mesmo imperícia da indústria de 
cerâmica, a concorrência e campanhas entre 
colegas da mesma indústria tornaram, a mesma, 
ao fim de 6 anos, insustentável a situação da 
fábrica»159. 

A verosimilhança das razões evocadas pode 
fazer esquecer que o administrador da massa 
falida – Albino Pinto de Miranda – tivera um 
comportamento de isenção duvidosa, dado 
o facto de se ter interessado imediatamente 
na aquisição de bens dos falidos160. Mesmo 
assim, só não foram provadas a «ausência de 
conhecimentos técnicos e mesmo imperícia da 
indústria cerâmica»161.

Anúncio de imprensa da 
Empresa Cerâmica da 
Fonte Nova
1904-03-06
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A razão da construção desta unidade junto do 
Canal de S. Roque, na parte norte da cidade de 
Aveiro, ficou a dever-se à existência de boa e 
abundante matéria-prima, como à acessibilidade 
do local – era servido pela ria e pelo caminho de 
ferro.

Os trabalhos de abertura do referido canal haviam 
tido início em 1900, depois dos insistentes 
pedidos da Associação Comercial de Aveiro e 
das goradas tentativas de 1887 e 1892. Com 
o canal procurava-se desviar o movimento de 
transporte de sal e pescado das ruas da cidade 
que permitiam o acesso à estação do caminho 
de ferro162. Este canal tornar-se-ia, assim, uma 
alternativa ao do Cojo, atraindo diversas atividades 
económicas da região, tornando-se assim a 
segunda zona industrial de Aveiro163.

Não se conhecem os contornos do divórcio entre 
João Pereira Campos e os seus três irmãos. 
Podendo encontrar motivos para essa cisão no seu 
caráter, na divergência de opiniões sobre questões 
familiares, as verdadeiras razões parecem estar 
relacionadas com o facto de ele ser republicano e 
maçon numa família de monárquicos e católicos. 
Quando João Pereira Campos morreu, o ataúde 
foi coberto com a bandeira do antigo Centro 
Eleitoral Republicano, de Aveiro, e a dos Bombeiros 
Voluntários164. Note-se que a sociedade celebrada 
entre os quatro irmãos – na verdade uma partilha 
dos bens após a morte de seus pais que não 
deixaram testamento – não se realizou em 1908 ou 
1909, ou mesmo em 1910. Foi celebrada apenas 
no início de 1911. Com a instauração da República, 
seus irmãos Ricardo e Domingos foram presos na 
Cadeia da Relação, no Porto. Ricardo P. Campos 
ausentou-se de Aveiro durante muito tempo. Nas 
atas da Assembleia Geral da sociedade, de 1912, 
é evidente o mal-estar entre os irmãos Pereira 
Campos. Por outro lado, João pôs em causa a 
gestão dos irmãos, e estes acusaram-no de ter 
negligenciado as tarefas de escrituração a seu 
cargo. É significativo que não exista uma única ata 

assinada pelos quatro. A rutura consumou-se em 
dezembro daquele ano de 1912165. 

Por escritura pública, João Pereira Campos e 
esposa venderam aos seus irmãos a quarta parte 
da sociedade que possuíam na empresa, por 
12.000$000 réis, «quantia que é de 1.500$000 
réis para a parte imóvel aqui vendida (uma quarta 
parte de cada um dos prédios descritos) e o 
restante ou 10.500$000 réis pelos respetivos 
direitos dos vendedores»166. 

O primeiro anúncio da nova fábrica de João 
Pereira Campos foi publicado, em junho de 1914. 
Ali, em jeito de carta, 
«o proprietário participa aos srs. mestres de 
obras, revendedores e ao público em geral que se 
encontra habilitado a satisfazer qualquer pedido 
de telha, tipo Marselha, e doutros, telhões, tijolos 
vermelhos e refratários, ladrilhos, azulejos, tubos 
de grés, cimentos, etc. etc.»167. 

No ano seguinte, João Pereira Campos comprou 
dois terrenos nas imediações da fábrica e do 
ramal do caminho de ferro de S. Roque. Em 1922, 
comprou a dois serralheiros bem conhecidos na 
cidade, a Serralharia Mecânica e Fundição de 
Ferro e Bronze, Lda.168. No mês seguinte fundou 
e tornou-se gerente de uma outra Serralharia e 
Fundição de Metais169. 

João Pereira Campos fora, com seu irmão 
Henrique, aluno da Escola Industrial de Aveiro170. 
As informações disponíveis sobre a sua 
personalidade, qualidades e intervenção cívica 
datam dos primeiros anos da República. 

Apesar da natureza dos discursos post-mortem, 
atentemos nos aspetos relevados por dois 
testemunhos: João Pereira Campos era um 
«investigador e engenhoso, instintivamente 
inteligente», capaz de resolver «com facilidade 
intrincados problemas de diversas espécies». 
Acrescentava O Democrata: 

Cerâmica Aveirense,  
1914-1927 
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162 AHMA, 1897, liv. 726, fls. inums.

163 «Melhoramentos», Campeão 
das Províncias, n.º 4951, 7 de 
fevereiro de 1900, p. 1.

164 «João Pereira Campos», O 
Democrata, n.º 985, 16 de julho 
de 1927, p. 2.

165 AFJPCJ, Livro de Actas da 
Direção, 1912, fls. 1-4.

166 ADAVR, Aveiro, not. Pinheiro e 
Silva, liv. 1125-52, fls. 5 v.-7 v.

167 O Democrata, n.º 328, 26 de 
junho de 1914, p. 3.

168 ADAVR, Aveiro, not. Leal, liv. 
1696-31, 19 de junho de 922, 
fls. 44-45.

169 ADAVR, Aveiro, not. Leal, liv. 
1696-31, 19 de junho de 922, 
fls. 92-94.

170 Rodrigues, 1995, p. 10.

171 «João Pereira Campos», O 
Democrata, n.º 985, 16 de julho 
de 1927, p. 2 e O Debate, 14 de 
julho de 1927, p. 1, c. 5.

172 «Ceramica Aveirense do Canal 
de S. Roque», ABC, n.º 519, 26 de 
junho de 1930, p. 24.

173 Ibidem.

«Apenas na vida teve duas preocupações: a 
da família e a do trabalho pelo qual, talvez, a 
sua excessiva dedicação abreviasse o termo 
da existência, já há muito ameaçada por um 
sofrimento cardíaco»171. 

Em 1930, a revista ABC referia-se-lhe nos 
seguintes termos: 

«Fundada há 17 anos por um só homem, com 
uma tenacidade férrea conseguiu, no pequeno 
espaço de um ano, fazer o edifício, fornos, 
chaminé e montagens»172. 

E acrescentava: 

«Em Aveiro – e não só em Aveiro –, João Pereira 
Campos era respeitado e considerado como 
expoente máximo do trabalho. Foi pelo trabalho, 
pela sua tenacidade e esforço que conseguiu 
atingir o que atingiu, desenvolvendo de uma 
maneira extraordinária a sua fábrica montada 
com uns irrisórios 12 contos que recebeu de 
seus irmãos quando deles se desligou [...]. 
Houve quem achasse ser tolice a compra de um 
morro de terra no Canal de S. Roque. O que não 
sabiam os que tal supunham é que João Pereira 
Campos, ao comprar esse morro, tinha já a 
absoluta certeza de que este continha uma mina 
enormíssima de barro de superior qualidade. 
A sua visão não o enganou. E assim, pouco 
depois, a juntar ao canal da ria, a C.P. construía 
um ramal de via-férrea, facilitando, desta forma, 
a expedição dos produtos, quer por via terrestre, 
quer por via marítima»173.

Coube à viúva, Severina Pereira Campos, e a seu 
filho Armando a continuidade do empreendimento, 
ainda que os restantes negócios tivessem sido 
abandonados. Só bem mais tarde, em 1953 e 
1957, a empresa passaria sucessivamente a 
sociedade por quotas e sociedade anónima 
de responsabilidade limitada, passando o seu 
controlo para a Fundação Roeder. 

Fábrica de Telha Marselha 
Empresa Cerâmica da 
Fonte Nova, s. d.

Anúncio da  
Cerâmica Aveirense
1925-04-30
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Em 1913, nasceu uma nova empresa de 
cerâmica de construção. A sociedade era 
formada por seis dos dez filhos de uma família 
de proprietários e comerciantes com nome e 
peso político nos lugares de Aradas e Quinta do 
Picado, região onde abundavam as olarias de 
barro vermelho e preto. 

A fábrica seria construída junto do caminho de 
ferro, num terreno da Quinta do Olhão, limite do 
lugar de Quintãs, a cerca de sete quilómetros a 
sul de Aveiro. Para isso, os seus proprietários 
trocaram parte de um prédio por um outro, 
próximo da estação do caminho de ferro, onde 
pretendiam instalar a fábrica. Esse terreno, com 
2773 m2, com um valor de 75$000, era a quarta 
parte de uma propriedade herdada por seu pai, 
Dr. José Tavares de Almeida Lebre174. A área útil 
dessa propriedade seria, depois, sucessivamente 
ampliada com a aquisição de terrenos 
confinantes. 

Em fevereiro de 1912, após a morte do pai,  
Dr. José Tavares de Almeida Lebre175, os dez irmãos 
e mãe receberam metade da herança de sua tia 
paterna, falecida em 1908, e adquiriram a outra 
metade, por 1.196$500 réis176. A troca do terreno 
para a construção da fábrica concretizou-se em 
janeiro do ano seguinte. Sete meses depois, em 
30 de agosto de 1913, foi celebrada a escritura 
de constituição da sociedade Duarte Tavares 
Lebre & Companhia, com um capital social de 
12.000$00177.

Em 1912, excetuando o mais velho, Amadeu 
Tavares da Silva Lebre, advogado e «oficial 
do Registo Civil de Ílhavo», todos os irmãos 
e irmãs eram solteiros e de maior idade. 
Dois deles, José Tavares Lebre – o único que 
não integrou a sociedade – e Abílio Tavares 
Justiça, eram médicos, estudaram medicina 
em Paris e estabeleceram-se em Coimbra178. 
Os restantes irmãos, António, Basílio, Carlos 
e Duarte foram referidos, nesse ano de 1912, 

Duarte Tavares Lebre & Companhia,  
1913-1978

Anúncio da Fábrica de 
Cerâmica de Quintãs
1928-09-09
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174 ADAVR, Aveiro, not. Marques da Silva, liv. 
841-196, 27 de janeiro de 1913, fls. 18-19 v.
175 José Tavares de Almeida Lebre casara 
com uma filha de José Bernardo Balseiro, 
«ilustrado empregado do governo civil, 
a quem deixou a sua avultada fortuna» 
(Campeão das Províncias, n.º 4780, 8 de 
junho de 1898, p. 3).
176 Em 18 de maio de 1908, faleceu D. 
Rosa Maria Tavares de Almeida Lebre. Os 
seus bens, ainda indivisos e em comum, 
em 1912, foram herdados por seu irmão, 
Manuel Tavares de Almeida Maia, e 
por sua cunhada e sobrinhos. Estes 
adquiriram a outra metade da herança, 
pela quantia ajustada de 1196$500 
(ADAVR, Aveiro, not. Marques da Silva, liv. 
828-189, 3 de fevereiro de 1912, fls. 18-19 
v.). Dessa herança apenas haviam vendido 
um terreno, em Verdemilho, no valor de 
354$995 réis (ADAVR, Aveiro, not. Marques 
da Silva, liv. 826-187, 14 de novembro de 
1911, fls. 18-19 v.).
177 ADAVR, Aveiro, not. Pinheiro e Silva, 
liv. 1127-54, fls. 1-4. A sociedade tinha 
validade de vinte anos.
178 A. T. Justiça era oftalmologista (Cfr. 
Vitalidade, n.º 565, 10 de fevereiro de 1906, 
p. 3). Em 1912, um doente agradecido 
enalteceu as qualidades profissionais 
e científicas do médico Abílio Justiça 
(«Agradecimento», O Democrata, n.º 213, 
22 de março de 1912, p. 3, c. 1-2.
179 António Lebre, Eça em Verdemilho, 
Aveiro, edição do autor, 1962.
180 O bisavô materno, Gabriel da Silva 
Justiça, um dos maiores contribuintes 
do concelho de Aveiro, em meados do 
séc. XIX, fora fiscal encarregado das 
contribuições indiretas.
181 José Tavares de Almeida Lebre ficou 
aprovado nos exames de julho de 1861, 
em Oratória, Poética e Literatura Clássica 
(AESJE, Exames, liv. 2, fl. 13).
182 AHMA, Atas, liv. 23, fl. 84.
183 Informação não gravada do Sr. 
Fernando T. Lebre.
184 AFCQ, Actas, 1 de outubro de 1917, fl. 2.
185 AFCQ, Atas, 1 de outubro de 1917, fl. 2 v. 
A. Pessoa Leitão ligou-se à sociedade por 
escritura de «interesse de 10% nos lucros», 
de 12 de janeiro de 1918, e foi demitido em 
1930 (ADAVR, Aveiro, not. Magalhães, liv. 
502-78, fls. 23 v.-25. AFCQ, Atas, fl. 14).
186 AFCQ, Atas, 1 de outubro de 1917, fl. 7v.
187 O Democrata, n.º 350, 25 de dezembro 
de 1914, p. 2.
188 Um terreno de José André Estrela, 
no valor de 200$00 (ADAVR, Aveiro, not. 
Pinheiro e Silva, liv. 1134-61, 2 de fevereiro 
de 1915, fls. 42-43).
189 «A indústria portuguesa», O Democrata, 
n.º 351,1 de outubro de 1915, p. 3.
190 Ibidem.
191 ADAVR, Aveiro, not. Reis, 13 de março 
de 1916, fls. 61-62 v.
192 ADAVR, Aveiro, not. Pinheiro e Silva, liv. 
1143-70, 12 de agosto de 1914, fls. 31 v.-33.
193 ADAVR, Aveiro, Marques Silva, liv. 
881-242, 2 de maio de 1919, fls. 30-32. 
ADAVR, Aveiro, Magalhães, liv. 532-108, 
2 de setembro de 1921, fls. 15 v.-16 v. 
ADAVR, Aveiro, Magalhães, liv. 533-109, 
fls. 20 v.-21 v.
194 AFCQ, Atas, fl. 3.
195 A sua substituição por camionetas foi 
proposta em 1928 (AFCQ, Atas, fl. 10 v.).
196 AFCQ, Balanços, fls. 6 v.-11.
197 A Sociedade de Mercearias, Vinhos 
e Adubos, Lda. tinha um capital de 
70.000$00 (ADAVR, Aveiro, not. Reis, liv. 
1433-73, fls. 12 v.-15).
198 A Lebres, Miranda, Lda., com capital 
de 160.000$00, foi constituída em 29 
de outubro de 1921 ADAVR, Aveiro, not. 
Magalhães, liv. 533-109, fls. 15 v.-18.
199 O Democrata, 13 de março de 1926, p. 4.

como estudantes. No ano seguinte, o primeiro, 
autor de um livro sobre Eça de Queiroz179, já é 
referido como «veterinário», e os restantes como 
«proprietários». Basílio e Carlos Lebre ficaram-se 
pelos estudos liceais.

O avô paterno, António Tavares de Almeida, 
que fora oficial do exército, foi um dos últimos 
representantes da aristocracia da região. Casou 
com Rosa Maria Lebre, filha de proprietários 
rurais ligados ao poder local180.

José Tavares Almeida Lebre, pai dos industriais 
em apreço, frequentou o Liceu de Aveiro, no início 
da década de 1860 e formou-se em Direito181.  
Há notícia de ter pugnado, em 1886, pela 
construção da estrada da Quinta do Picado182. 
O nascimento da fábrica está imediatamente 
relacionado com o fim dos estudos de engenharia 
de Duarte Tavares Lebre (1888-1957) em Lisboa. 
Foi ele, de facto, quem projetou e dirigiu a fábrica. 
Em ata de 5 de março de 1944, confessou que 
fora ele quem lançara «a ideia da construção 
da fábrica»183. Duarte T. Lebre dirigiu a empresa, 
de 1925 até à sua morte, em 1957, sendo 
substituído por seu filho, que se encontrava, 
então, a frequentar o 3.º ano de Agronomia. 
Esse facto é sublinhado pela distribuição dos 
«pelouros», como pela designação da sociedade. 

Amadeu Tavares da Silva Lebre, advogado e 
responsável por todos os atos e contratos, era 
o «gerente» da sociedade, enquanto a «direção 
técnica» ficou a cargo de Duarte T. Lebre. A razão 
de as quotas possuírem valor igual decorre do 
facto referido pela escritura de o capital integrar 
diversos «prédios que todos também têm partes 
iguais». De qualquer modo refira-se que, dos 
seis irmãos, os que enfrentava diariamente os 
problemas da fábrica eram apenas três: o Duarte, 
o Amadeu e o Carlos. 

No entanto, a escritura estipulava que serviria 
«de gerente e administrador da sociedade o 
sócio que em Assembleia Geral for nomeado e 
servirá por um ano social, podendo contudo ser 
reeleito sempre que a sociedade o entenda». 
Na condição 17.ª pode ler-se: «As deliberações 
da Assembleia Geral [convocada por qualquer 
sócio] são válidas e obrigam todos os sócios, 
sendo tomadas por dois terços dos sócios, isto 
é, tomadas pela pluralidade de votos, estando 
presentes dois terços dos sócios. O Gerente 
tem voto de qualidade, e dele usará quando 
necessário». Mais estipulava a escritura 
fundadora que «todos os cargos ou serviços 
que os sócios venham a prestar à sociedade 
serão gratuitos, podendo, contudo, a sociedade 
remunerar como e quando entender qualquer 
serviço prestado».

Na realidade, a «gerência» seria formalmente 
assegurada pelo Dr. Amadeu Lebre, até 
1917. Alegando não querer «abandonar o 
lugar de oficial do Registo Civil, em Ílhavo», e 
«reconhecendo que assim não podia prestar 
à gerência e administração dos negócios da 
Fábrica a dedicação, atividade e cuidados que 
estes exigem», colocou o lugar à disposição184. 
Viria a ser substituído, a partir de janeiro de 1918,  
pelo seu irmão Duarte, coadjuvado pelo contabilista, 
Aldobrando Pessoa Leitão185. Em 1925, Duarte T. 
Lebre assumiu definitivamente a direção única da 
sociedade186.

No final de 1914, a imprensa local informava 
que iam «muito adiantados os trabalhos de 
construção da fábrica de telha tipo marselhês, 
e acessórios, situada próximo da estação do 
caminho de ferro das Quintãs. É um grande 
edifício [de quatro pisos] que deve dar trabalho a 
muitos operários»187. 

No ano seguinte, quando a fábrica já estava em 
plena laboração, a empresa adquire terrenos 
confinantes com o das instalações fabris188. 
Nesse mesmo ano a imprensa local, republicana, 
elogiava «a boa cor, a ótima qualidade e 
fino acabamento dos materiais» da fábrica, 
lamentando que «a indústria não tenha entre nós 
o acolhimento que deveria ter»189. O articulista 
atribuía isso ao desprezo dos consumidores pelo 
que era nacional para, assim, exigir ao governo a 
subida de 400-500% das «taxas de alfândega»190. 

Em 1916, a fábrica adquiriu outros terrenos. 
Duarte T. Lebre trocou um terreno sito em Aradas 
por um outro confinante com o espaço da 
fábrica191. Duarte e o seu irmão Abílio venderam à 
sociedade dois terrenos que haviam herdado, que 
confrontavam com a linha férrea e os terrenos da 
fábrica192. O alargamento da área útil da fábrica 
continuou nos anos seguintes193, apesar das 
dificuldades sentidas em 1916-1917194.  
O barro, de excelente qualidade, era extraído dos 
barreiros situados na Costa do Valado, a poucos 
quilómetros da fábrica. Para a «safra do barro» 
(transporte do barro para a fábrica, realizada no 
verão), a empresa utilizava 7 juntas de bois usadas 
no arrasto das redes, na praia da Costa Nova195.

No início dos anos 1920, quando a empresa 
abriu uma representação no Porto, a fábrica 
foi modernizada. O seu ativo rondava os 900 
contos196. A inflação terá obrigado os Tavares 
Lebre a envolver-se na fundação de outras 
empresas. A Duarte Tavares Lebre & C.ª 
participou, por sugestão do seu gerente, numa 
sociedade de comércio de mercearias, vinhos 
e adubos, em 1920, com 14,29% do capital 
inicial197. Duarte Lebre e alguns dos seus irmãos 
envolveram-se, individualmente, na criação de 
uma outra sociedade, de conservas de sardinha, 
em 1921, com 56,25% do capital198. O seu irmão 
Carlos integrou uma sociedade para a pesca 
de bacalhau, fundada em 1922 e dissolvida em 
1924, com uma quota de 12.000$00. 

Em 1926, a empresa fez publicar anúncios com 
os preços dos inúmeros produtos que fabricava: 
«telha marselha», «telha altkirch» [uma telha 
tipo marselha de maiores dimensões], cumes, 
cruzetas, pirâmides, clarabóias, lares para fornos 
e tijolaria diversa199. Acrescente-se que, além da 
produção de cerâmica de construção, a fábrica 
tinha então uma secção de serração de madeiras 
e vendia cimento. O objetivo era o de fornecer 
todos os materiais à construção civil, na região. 

O entusiasmo dos primeiros anos só seria 
refreado no início da década de 1930 e 
especialmente, depois, com o grande incêndio 
de 1944, nunca deixando de ser uma empresa 
familiar.
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elevação de um engenheiro diversos problemas 
técnicos. Lia jornais diariamente. Assinava 
revistas francesas sobre cerâmica. O francês era 
a língua que melhor dominava»200. 

Carlos Gomes Teixeira militava politicamente 
no Partido Evolucionista de António José de 
Almeida. Esse facto permitiu aglutinar, em 
seu redor, um grupo numeroso de antigos 
monárquicos, como seu «sogro» e outros 
elementos da sociedade. Sublinho que, um 
mês depois de se ter envolvido na criação da 
sociedade, Carlos Gomes Teixeira foi nomeado 
governador civil, lugar que voltaria a ocupar no 
início de 1927201.

Esse facto talvez permita explicar por que, apesar 
da natureza da sociedade e da enorme dispersão 
do capital (27 sócios), Carlos Gomes Teixeira − 
fundador da empresa e seu principal dinamizador 
− era detentor da posição mais forte na empresa.

Alguns dos membros da sociedade haviam 
estado envolvidos em projetos antes referidos, 
como é o caso do comerciante Albino P. Miranda 
e do advogado António F. Duarte Silva, que 
também havia sido nomeado governador civil 
substituto, em 1915. Integrando a sociedade, 
Anselmo Ferreira recusou-se a ser parte ativa 
na mesma, deixando a sua direção inteiramente 
ao «genro». De entre os militares referidos na 
escritura de fundação da sociedade sobressai 
o Major Geraldes que, segundo testemunhos 
familiares, era o «braço direito» de Carlos Gomes 
Teixeira. Caixa e guarda-livros, o «samaritano» 
Joaquim Geraldes terá tido um papel decisivo na 
empresa, ainda que a sua quota fosse diminuta. 
Fundou uma escola das primeiras letras na 
fábrica onde ele próprio leccionava.

Alfredo Esteves, sobrinho de Anselmo Ferreira 
e proprietário do terreno confinante com o da 
fábrica, era um importante comerciante de 
carnes, bancário e armador da região.  

A existência de excelentes barreiros, a 
proximidade do caminho de ferro e o acaso de 
um casamento propiciaram o nascimento de 
uma outra empresa de cerâmica de construção, 
no início dos anos 1920, muito próxima da 
fábrica de Jerónimo Pereira Campos, Filhos, SARL.

Oficial do exército, Carlos Gomes Teixeira nasceu 
em Trás-os-Montes. No final da segunda década 
deste século, conheceu a mulher com quem 
viria a casar, em segundas núpcias, sobrinha de 
Anselmo Ferreira, um importante negociante de 
carnes e proprietário dos terrenos – a Quinta de 
Vilar – onde seria construída a fábrica.

Sem filhos, Anselmo Ferreira adotou a sua 
sobrinha, órfã de pai, após as segundas núpcias 
da mãe. Um desvelado amor paternal pela 
sobrinha levara-o a estabelecer, como condição 
do casamento da sobrinha com o militar 
transmontano, que ela conhecera no Luso, a 
fixação da residência do casal, em Aveiro.

Carlos Gomes Teixeira, homem dotado de uma 
vontade férrea, muito empreendedor, «que não 
sabia estar parado», lançou-se na criação da 
nova empresa com a «benção» do «sogro», 
Anselmo Ferreira. Pelas suas caraterísticas, o 
horário de oficial do exército constituía, afinal, 
uma vantagem para a entrega ao projeto em que 
se envolveu.

Carlos Gomes Teixeira frequentou o Instituto 
Comercial do Porto. Depois, estudou 
Administração Militar na Escola do Exército.  
Na I Guerra Mundial, combateu pelos Aliados 
durante dois anos, na Flandres, e esteve em 
Angola, outros dois. 

Carlos Gomes Teixeira viajou pela Europa.  
Esteve na Alemanha e em França, onde visitou 
fábricas que lhe forneceriam, mais tarde, o 
equipamento da sua. «Estudava, lia e aprendia 
como um autodidata que era; discutia com a 

Empresa 
Cerâmica Vouga, Lda.  
1920-1930
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1930, graças ao fundador, que passou a deter 
uma posição dominante.

A criação da serralharia, primeiro, e da fundição, 
depois, ficou a dever-se à natureza do barro da 
região que é «muito agressivo, muito gordo e 
difícil de misturar, muito exigente em termos 
tecnológicos. O desgaste das máquinas, 
especialmente na compressão, laminação 
e esmagamento era enorme»204. Por outro 
lado, «não havia quem fizesse ou reparasse 
as diversas peças. As serralharias eram 
escassas»205.

À frente da serralharia ficou o filho do primeiro 
matrimónio, o Eng. António Pimenta G. Teixeira, 
coadjuvado por técnicos que Carlos Gomes 
Teixeira contratou no Porto. O nível atingido 
pela fundição e pela serralharia parece ter sido 
elevado, pois chegou «a fabricar maquinaria 
sofisticada para a indústria de serração»206.

A este propósito dizia, em 1930, a revista ABC: 

«Fundada em 1920 pelo seu atual proprietário e 
único Diretor-técnico, o nosso amigo sr. Carlos 
Gomes Teixeira, a Empresa Cerâmica Vouga, 
Lda., no seu género, já não receia o confronto 
e a concorrência [...]. Começou a explorar, há 
pouco tempo a esta parte, o ramo da Serralharia 
Mecânica e Fundição, para o que contratou mais 
pessoal, pretendendo neste ramo industrial sair 
da rotina que geralmente se segue no nosso 
País»207. 

Além da fundição, serralharia, mecânica e forjas, 
a fábrica produziu, nos primeiros anos, telha 
«Marselha», telha «Progresso» e telha «Vouga» 
«que imita a telha antiga, mas com encaixes 
como o de Marselha»208.

José Maria Soares era médico e militar, compadre 
de Carlos Gomes Teixeira. As restantes pessoas 
indicadas integravam, também, os círculos em 
que se moviam politicamente Carlos Gomes 
Teixeira e Anselmo Ferreira.

Apesar de ter sido lavrada a escritura em 
setembro de 1920, a fábrica só iniciou os 
trabalhos mais tarde. A primeira reunião da 
sociedade só se realizou no final de 1921.  
Era objetivo dessa reunião, convocada pelo 
gerente, Capitão Carlos Gomes Teixeira, «resolver 
o modo de se conseguirem fundos para a 
continuação das obras da Fábrica da mesma 
Empresa, e ainda deliberar sobre os vencimentos 
a abonar ao gerente»202. A discussão sobre 
a forma de «se conseguirem fundos para a 
construção da fábrica» continuaria nos anos 
seguintes. O vencimento do gerente seria fixado 
em 1.000$00.

Em 1923, foi convocada uma reunião para 
analisar a questão da «falta de capital para 
a conclusão das obras da Fábrica e seu 
apetrechamento sem o que esta não poderia 
laborar normal e economicamente»203.  

Para Carlos Gomes Teixeira 

«eram precisos ainda 250.000$00 para se pôr a 
Fábrica em condições de trabalhar normalmente. 
Se esta quantia não fosse conseguida ou por 
aumento do capital social ou por empréstimo, 
era preferível paralisarem as obras para não se 
despender mais dinheiro de que se não podia 
tirar lucro, por a fábrica não ficar em condições 
de o dar».

A discussão sobre o empréstimo e o aumento 
do capital afastou alguns dos sócios que, ou 
não queriam, ou não dispunham de capital para 
perfazer os 500 contos julgados necessários 
para o normal funcionamento da unidade 
industrial. Essa quantia só seria conseguida em 

Empresa Cerâmica Vouga 
s.d.
Fotógrafo não identificado, 
Câmara Municipal de Aveiro, 
Imagoteca

200 Informações não gravadas do 
Arq.to Anselmo G. Teixeira e do 
Sr. José Luís Soares.

201 O Major Carlos Gomes 
Teixeira foi nomeado 
Governador Civil em 9 de 
outubro de 1920 e, pela segunda 
vez, em 27 de fevereiro de 1927 
(Cfr. «Relação dos governadores 
civis do distrito de Aveiro, desde 
1864 até à atualidade», Arquivo 
do Distrito de Aveiro, vol. II, 1936, 
pp. 75-77).

202 APFGT, Livro de Atas n.º 1, 
fls. 1-1 v.

203 Ibidem.

204 Depoimento não gravado 
do Arquiteto Anselmo Gomes 
Teixeira.

205 Ibidem.

206 Ibidem.

207 «A indústria de cerâmica», 
ABC, n.º 519, 26 de junho de 
1930, p. 25.

208 Texto frequente nos anúncios 
publicados na imprensa.
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instaladas constituiu outro fator determinante 
para a sua localização e fundação.

As ligações comerciais com o Porto contribuíram 
para o nascimento das empresas cerâmicas do 
concelho, especialmente da Fábrica de Louça 
da Fonte Nova, da Jerónimo Pereira Campos 
& Filhos, da Fábrica de Cerâmica e Serração 
das Quintãs e da Cerâmica Vouga. Sob este 
ponto de vista, os percursos biográficos dos 
seus fundadores jogaram, aqui, um papel 
incontornável.

As unidades de cerâmica utilitária e decorativa, 
no período considerado, possuíam uma escassa 
mecanização e eram muito dependentes da 
flutuação da mão-de-obra especializada.  
Não admira, pois, que todas elas tenham 
incluído nas escrituras fundadoras cláusulas que 
interditavam os seus pintores e modeladores 
de executarem tarefas fora do âmbito das 
sociedades de que faziam parte. A disputa de 
modeladores e pintores constituiu um elemento 
de forte perturbação na vida das unidades de 
louça e azulejo decorativo. Os (exíguos) capitais 
envolvidos, bem como o volume da mão-de-obra 
foram, também por isso, sempre inferiores aos 
da cerâmica de construção. 

Sem valores comparativos diretos ou indiretos 
seguros, fica por agora a ideia de que a cerâmica 
de barro branco, nos moldes em que era praticada, 
era menos remuneradora do que a cerâmica de 
barro vermelho, especialmente a do fabrico de 
telha, tijolo e azulejos de revestimento, ainda que 
seja significativo o número de unidades surgidas 
nos anos pós-guerra. Essa foi certamente a 
razão da criação da Empresa Cerâmica da 
Fonte Nova, junto da fábrica dos filhos de 
Jerónimo Pereira Campos. Explicar-se-á, assim, a 
estratégia da Fábrica Aleluia de aliar à produção 
de cerâmica doméstica, utilitária e artística o 
fabrico de cerâmica de construção – azulejo 
de revestimento, mosaicos, grés e produtos 

No período de estagnação que medeia entre 
1891 e 1913, foram fundadas, no concelho de 
Aveiro, uma fábrica de barro branco e quatro 
de barro vermelho. Uma destas acabou por 
sucumbir. No período seguinte, entre 1914 e 
1924, nasceram três unidades de louça e azulejo 
e uma de cerâmica de construção.

Situação um pouco idêntica verificou-se nas 
regiões envolventes, ricas em matérias-primas. 
Das oito unidades criadas, a partir de 1904 – 
ainda que quase todas de barro vermelho –, duas 
nasceram durante a Grande Guerra e três no 
pós-guerra. A falta de dados de natureza idêntica 
impede, por agora, o confronto noutros domínios.

A natureza da conjuntura da guerra e do pós-
guerra – marcada pelos «efeitos combinados 
da crise de escassez e do aumento da oferta 
monetária»209 – fez-se sentir nas empresas então 
criadas, especialmente nas de barro branco. 
No domínio do barro vermelho, registou-se, o 
aparecimento de uma unidade, e o reforço da 
capacidade produtiva das outras.

As fábricas de cerâmica do concelho de Aveiro 
foram instaladas, primeiramente, junto do 
esteiro do Cojo, canal da ria que separa as 
duas freguesias da cidade. As exceções foram 
a Fábrica de Louça dos Santos Mártires, até 
1917, e a Cerâmica Aveirense, instalada nas 
margens do Canal de S. Roque. Refira-se que, 
quer o Canal do Cojo, quer o Canal de S. Roque 
– regularizado na primeira década do século 
XX210 – estabeleciam ligação entre o mercado 
tradicional, acessível pela ria, e os mercados 
servidos pelo caminho de ferro. Apenas duas 
unidades se situam fora do perímetro da cidade, 
em Aradas e Quintãs, localidades também 
servidas pelo caminho de ferro, onde durante 
séculos predominaram as olarias. 

A existência de abundante e variada matéria-
prima na área em que as fábricas foram 

CONCLUSÃO

1. Fábricas de  
louça e azulejo

2. Fábricas de 
cerâmica de construção

Data

Data

1882

1905

1919

1922

1920

1924

1896

1903

1913

1913

1920

Fábrica de Louça da Fonte Nova

Fábrica de Louça dos Santos Mártires

Empresa de Louça e Azulejos, Lda

Empresa Olarias Aveirense, Lda

Vitória & Irmão, Lda

João Bernardo Moreira

Jerónimo Pereira Campos, Filhos

Empresa Cerâmica da Fonte Nova

Cerâmica Aveirense

Duarte Tavares Lebre & Companhia

Empresa Cerâmica Vouga, Lda

Glória, Aveiro

Glória, Aveiro

Vera Cruz, Aveiro

Quintãs, Aveiro

Aradas, Aveiro

Aradas, Aveiro

Glória, Aveiro

Glória, Aveiro

Vera Cruz, Aveiro

Quintãs, Aveiro

Vera Cruz, Aveiro

Freguesia

Freguesia

Empresa

Empresa



CM AVEIRO 55

209 Mata e Valério, 1994, p. 182.

210 «Inauguraram-se ante-hontem 
os trabalhos para a abertura do 
canal de S. Roque [...]», Campeão 
das Províncias, n.º 4951, 7 de 
fevereiro de 1900, p. 1).

211 Após 1918, no domínio das 
pescas e da construção naval, 
nascem algumas empresas 
com capitais que chegam a 
ultrapassar as duas centenas de 
contos. A maior é a Companhia 
Aveirense de Navegação e 
Pescas, fundada em 1918, com 
um capital de 1000 contos.

sanitários? Noutros casos, essa estratégia foi 
prosseguida com a venda de outros produtos 
da construção civil (mosaicos, cimentos, etc.). 
Especialmente nas unidades de barro vermelho, 
foram esboçadas estratégias de integração 
– à cerâmica de construção juntam-se outras 
atividades como a fundição, serralharia e a 
serração de madeiras.

No domínio da cerâmica de construção, 
sobressai a Jerónimo Pereira Campos, Filhos, 
SARL. Foi a única empresa que se transformou 
em sociedade anónima, ainda que não se tenha 
verificado a separação entre propriedade e 
controlo. A família Pereira Campos só viria a 
perder o controlo da empresa em meados da 
década de 1960. A evolução desta unidade, nos 
primeiros decénios, parece provar que foi no 
setor do barro vermelho que foram investidos 
os capitais mais significativos e remuneradores. 
É igualmente neste setor que se faz sentir 
um maior peso da tecnologia e se verifica o 
nascimento de uma organização industrial 
moderna. 

Se excetuarmos o capital social da Empresa 
Olarias Aveirense, Lda. (60.000$00), da Empresa 
Cerâmica Vouga, Lda. (251.000$00) e das 
Fábricas Jerónimo Pereira Campos, Filhos, 
SARL (2.700.000$00) – mesmo assim, valores 
empolados pela elevada inflação registada no 
pós-guerra –, os valores inicialmente investidos 
são diminutos se comparados com o capital das 
sociedades de outros setores, nomeadamente 
na construção naval, na pesca, nas conservas 
de peixe, na moagem, ou nos negócios de gado 
bovino, chicória, – onde, desde o início do século, 
eram frequentes as sociedades com capitais 
sociais superiores211.

Atentemos, agora, nas caraterísticas 
socioprofissionais dos indivíduos envolvidos  
na fundação e direção destas unidades.  
Na formação das dez sociedades participaram 

84 pessoas diferentes (10 envolveram-se na 
criação de duas ou mais sociedades), a que 
se adicionam 5 mulheres. O maior número é 
composto pela Empresa Cerâmica do Vouga, 
Lda. (27), das Fábricas Jerónimo Pereira 
Campos, Filhos, SARL (24) e da Empresa Olarias 
Aveirense, Lda. (11).

Mas se dermos atenção aos dirigentes, 
contaremos: 10 «gerentes», 8 «diretores técnicos», 
3 responsáveis pela «escrituração», 3 «caixas»,  
1 «administrador», um «administrador-delegado», 
2 vogais do Conselho de Administração e um 
«diretor-gerente». A direção das empresas era 
geralmente dividida em dois tipos de competência: 
«técnica» e «comercial». Essa imprecisa 
«departamentalização» e as inerentes hesitações 
terminológicas testemunham mais o declínio 
da importância do mestre de cerâmica (pintor 
ou modelador) e a concomitante emergência 
da direção unitária do «capitão de indústria», 
ainda que no quadro definido pela legislação 
por que se regulavam as sociedades. Mudança 
mais evidente no subsetor do barro vermelho do 
que no do barro branco, onde o empresário só 
muito lentamente deixou de ser o pintor principal, 
onde as oficinas mais lentamente deram lugar à 
fábrica.

Se atendermos à hierarquização desses cargos e 
procurarmos conhecer o número dos dirigentes, 
contaremos apenas 16 indivíduos, embora 
a natureza das sociedades não lhes tivesse 
permitido, em alguns casos, a afirmação clara 
nos primeiros anos, ou diluísse formalmente a 
sua importância na fundação e desenvolvimento 
posterior das empresas. Apesar da escassez de 
dados, pode afirmar-se que a formação-base e 
a proveniência profissional desses industriais 
é muito variada, antes e depois da I Guerra 
Mundial. A sua origem profissional, sendo 
diversificada, permite concluir que cerca de 
50% estavam diversamente ligados à atividade 
cerâmica.

3. Fábricas de 
cerâmica da região

Data

1904

1913

1913

1916

1918

1922

1923

1924

Abílio, Rocha & Irmãos

Companhia Ind. e Com. Vaguense

Fernando Ribeiro Guerra

Guerra & Cruz, Lda

Empresa Cerâmica Fojo, Lda

Arcanjo de Figueiredo

António de Sousa Carneiro

Simões & Antunes, Lda.

Oliveira do Bairro

Vagos

Águeda

Águeda

Albergaria-a-Velha

Águeda

Águeda

Águeda

FreguesiaEmpresa
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4. Profissões e 
habilitações dos 
industriais cerâmica

5. Diversidade 
socioprofissional dos 
sócios fundadores

Ocupações

Ocupações Ocupações

Habilitações

Negociantes

Encadernadores

Marceneiros

Merceeiros

Mestres de obras

Oficiais do Exército

Oleiros

Pintores cerâmicos

Proprietários

Negociantes

Industriais

Proprietários

Operários Cerâmicos

Advogados, Juízes

Médicos

Oficiais do Exército

Bancários

Engenheiros

Lavradores

Merceneiros

Professores

Prestamista

Empregados Públicos

Cortadores

Encadernadores

Mestres de obras

Sapateiros

Curso de Cerâmica

Curso do Liceu

Curso de Direito

Curso de Engenharia

Curso Politécnico

Curso de Medicina

Desconhecida

2

1

2

1

1

1

2

2

4

23

15

15

12

10

7

4

4

3

3

2

2

1

1

1

1

1

1

3

2

1

1

1

1

7

12,5

6,25

6,25

6,25

6,25

6,25

12,5

12,5

25,0

21,9

14,3

14,3

11,4

9,5

6,7

3,8

3,8

2,9

2,9

1,9

1,9

0,9

0,9

0,9

0,9

0,9

0,9

16,75

12,50

6,25

6,25

6,25

6,25

43,75

%

% %

%Nº

Nº Nº

Nº
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Bem maior é a diversidade socioprofissional dos 
restantes proprietários, no momento da fundação 
das sociedades. Atentemos no quadro.

Note-se que a denominação de «proprietários» 
cobre um leque variado que vai dos 
lavradores ricos ou funcionários públicos até 
aos «capitalistas» (termo vago, também), 
o que permite dizer que esse grupo e o 
dos «negociantes», médicos, advogados e 
veterinários representam mais de metade dos 
societários recenseados. A sua participação 
deve ser correlacionada com a forte depreciação 
da moeda do pós-guerra e com a natureza das 
sociabilidades locais. Outro grupo importante, 
constituído pelos ex-operários (pintores e 
modeladores, especialmente) representava 
cerca de 11,4% do total. Com a designação de 
«industriais» foram contados 15 indivíduos, 
embora em situações anteriores tivessem sido 
referidos com ocupações diferentes.

Todas as empresas nasceram descapitalizadas 
e viveram sempre com enormes dificuldades 
de tesouraria. Menos a sociedade de Jerónimo 
Pereira Campos, Filhos, Lda. que as restantes. 
O recurso ao crédito hipotecário foi muito 
frequente. Para o equipamento técnico das 
fábricas, os industriais recorreram ao crédito, 
primeiro, de particulares (comerciantes e 
regressados do Brasil), depois, de algumas 
instituições bancárias. 

A consciência da dimensão do risco no 
investimento na indústria não escapou aos 
observadores coevos; em 1913, antes ainda dos 
períodos de inflação lenta (1914-1919) e rápida 
(1919-1924)212, podia ler-se num periódico local, a 
propósito das dificuldades sentidas na criação de 
uma fábrica de refinação de sal: 

«Quem pode e tem meios suficientes recolhe-se 
caseiramente e vai empregar a sua ‹atividade› no 
banal empréstimo de 6%, coisa muito cómoda e 
garantida. Há, entretanto, algumas pessoas de 
rasgada iniciativa e atividade, mas na sua maioria 
sem o capital para um grande desenvolvimento 
[...]. Se fossem consultar algumas pessoas de 
dinheiro, a fim delas entrarem como societárias 
da nova fábrica de sal, obteriam logo como 
resposta de que não estavam para arriscar os 
seus capitais»213. 

A reduzida dimensão do mercado de 
proximidade e os magros proventos da atividade 
industrial terão inibido os detentores de maior 
riqueza, que se mostraram pouco interessados 
no investimento na indústria, menos ainda na 
cerâmica.

A verdade é que surgiram apenas três industriais 
de cerâmica no pós-guerra − os irmãos Vitória 
e Carlos Gomes Teixeira, da Empresa Cerâmica 
Vouga. Se excetuarmos a fábrica de Jerónimo 
Pereira Campos, Filhos, Lda., todas as empresas 
são dirigidas, no período considerado neste 
estudo, por indivíduos da primeira geração  
(refira-se que nenhuma delas sobreviveria à 
terceira geração). 

Nas sociedades com elevado número de sócios 
nenhum dos investidores assume posição 
esmagadora. Apenas 22,9% das quotas são 
iguais ou superiores a 10.000$00 e nenhuma 

ultrapassa os 55.000$00. Percentualmente, 
apenas 3 (2,9%) detinham a totalidade do capital 
e 9 (8,6%) com metade ou mais de metade do 
capital. As quotas com menos de 10% do capital 
representavam 56,2% do total.

Apesar da diversa natureza das sociedades 
referidas, as estratégias dos seus dirigentes 
foram conduzidas no sentido do reforço da 
posição das suas famílias nas empresas. 
Poucos anos volvidos, estariam todas nas mãos 
dessas famílias. Todos os empresários referidos 
projetam a continuidade da empresa sob o 
controlo de um (ou mais) dos seus filhos, embora 
só tenham sido substituídos após a morte.  
A Fábrica Aleluia foi dirigida pela família Aleluia 
até ao início da década de 1970; a família Pereira 
Campos só perdeu o controlo da empresa na 
década de 1960; com a morte de João Pereira 
Campos, a direção da empresa seria assegurada 
pela viúva, primeiro, e pelo filho, depois; a 
família Gomes Teixeira manteve a direção e a 
propriedade da Empresa Cerâmica Vouga até à 
década de 1980. Os irmãos de Duarte Tavares 
Lebre ceder-lhe-iam as quotas «a fim de não 
entrarem na sociedade elementos estranhos à 
família»214. O mesmo se passou com a Fábrica 
de Louça da Fonte Nova ou com a Fábrica dos 
irmãos Vitória. 

Importa sublinhar, também, que os alinhamentos 
políticos, as sociabilidades dos diversos 
empresários explicarão alguns aspetos do 
nascimento como da evolução dos negócios 
destas unidades cerâmicas. Mas o contrário 
também é verdade: a ascensão social dos 
industriais de cerâmica – os ex-operários 
incluídos – fê-los chegar às cadeiras do poder 
municipal, da direção das associações locais, 
permitindo-lhes moldar, de algum modo, as 
políticas de desenvolvimento local. 

Por fim, refira-se que nenhum dos patrões 
referidos, pelo menos no período considerado, 
parece ter feito construir qualquer grande 
palacete. A cidade ainda hoje pode contar com 
alguns belos imóveis edificados a expensas de 
«brasileiros», médicos, advogados, negociantes e 
proprietários rurais. 

Se excetuarmos alguns artigos atribuídos quer 
a Carlos Aleluia, quer a seu irmão Gervásio, 
nenhum outro industrial de cerâmica utilizou a 
imprensa local como tribuna de defesa dos seus 
interesses. Essa tarefa ficou sempre a cargo 
de terceiros. O melhor exemplo é-nos dado 
pela forma como os empresários de cerâmica 
se exprimem perante formação ministrada na 
Escola Industrial de Aveiro.

No domínio do associativismo, os poucos 
casos conhecidos parecem denunciar o 
envolvimento destes industriais em associações 
com caraterísticas mutualistas, de pendor 
interclassista.

212 Franco, 1993, p. 216.

213 O Progresso, n.º 25, 21 de 
julho de 1913, p. 2.

214 AFCQ, Actas, 24 de fevereiro 
de 1935, fl. 19 v.
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Em Aveiro, cidade cuja tradição  
na indústria cerâmica remonta  
aos finais do século XVIII, a 
Fábrica Aleluia impôs-se desde 
logo como uma empresa 
de vanguarda, cultural e 
tecnologicamente, e em constante 
evolução. Destacou-se sobretudo 
em meados do século XX pela 
originalidade e modernismo dos 
seus produtos.

In Aveiro, a city whose tradition in 
the ceramics industry dates back 
to the end of the 18th century, 
Fábrica Aleluia immediately 
established itself as a culturally 
and technologically vanguard 
company in constant evolution.  
It stood out above all in the  
mid-twentieth century for the 
originality and modernism of  
its products.

CLÁUDIA PINHO 
E MELO

Conservadora no  
Museu de Aveiro/ 
Santa Joana
Câmara Municipal de Aveiro
cmelo@cm-aveiro.pt

Inovação
Aleluia Factory
Innovation

FÁBRICA 
ALELUIA 
VANGUARDA 
NA TRADIÇÃO 
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Pouco depois, em 1917, João Aleluia, com a 
colaboração dos seus filhos, Gervásio Aleluia e 
Carlos Aleluia, funda a Fábrica Aleluia, Louças 
e Azulejos. Equipada com maquinaria mais 
moderna e com hábeis artistas, de uma pequena 
oficina tornar-se-ia numa empresa moderna de 
sucesso. O seu prestígio e projeção não param 
de aumentar com prémios ganhos em várias 
exposições internacionais.

Em 1920 renasce a secção de louças decorativas 
e painéis, com oficina instalada no rés do chão 
que perdura até 1947, altura em que se fazem 
obras de vulto em várias secções da fábrica.

Tudo começou em 1905, quando um grupo de 
trabalhadores comandados por João Aleluia 
sai da Fábrica da Fonte Nova para fundar uma 
nova fábrica, denominada de Fábrica dos Santos 
Mártires. De salientar que a fábrica da Fonte 
Nova foi uma importante escola na formação 
de pintores e ceramistas que posteriormente se 
espalharam por outras fábricas (RODRIGUES, 
2010).

A referida Fábrica de Louça e Azulejos dos 
Santos Mártires fazia louça artística e de uso 
doméstico, bem como azulejos ainda que em 
pequena escala, mas distinguiu-se especialmente 
na sua faceta artística pela louça de fantasia 
com imitação do antigo, do chinês e do japonês. 
Com o decorrer do tempo as instalações 
começaram a ficar pequenas para o seu 
potencial artístico e produtivo. 

Em 1912 João Aleluia compra um terreno na Rua 
da Fonte Nova, em frente à Fábrica de Louça da 
Fonte Nova, para aí construir a sua casa e uma 
fábrica maior. 

1. A Fábrica Aleluia em 
1935, aproximadamente
Imagem gentilmente cedida 
por Maria João Aleluia 

2. Atelier de pintura da 
Fábrica Aleluia nos anos 30
Imagem gentilmente cedida 
por Maria João Aleluia
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3. Grupo Coral da  
Fábrica Aleluia em 1947
Imagem gentilmente cedida 
por Maria João Aleluia

Depois da morte de João Aleluia, em 1935, a 
direção da empresa é assumida pela viúva Ana 
da Conceição Aleluia e seus dois filhos, Carlos e 
Gervásio, que há muito colaboravam com o pai, 
repartindo entre si as tarefas de, respetivamente, 
gerente comercial e gerente técnico e artístico.

Gervásio e Carlos Aleluia viajam muito no intuito 
de desenvolverem esta unidade industrial: vão 
à Alemanha, à Bélgica, à Inglaterra e à França. 
Para além da qualidade do equipamento e 
infraestruturas que possuía, esta moderna 
fábrica presenteou os seus trabalhadores com 
um moderno refeitório e cozinha, um balneário 
e vestiário para homens e outro para senhoras, 
uma sala de aulas, uma sala de jogos e um 
salão de festas. Continuando a tradição de João 
Aleluia, um melómano que foi professor de piano 
em alguns colégios de Aveiro, chegando mesmo 
a dirigir a Filarmónica Aveirense, seu filho Carlos 
Aleluia funda e dirige em 1945 um magnífico 
grupo coral formado por trabalhadores da 
fábrica, com mais de uma centena de concertos 
públicos em teatros, igrejas, hospitais, cadeias, 
fábricas, sociedades e até mesmo concertos 
para a Emissora Nacional. 
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No contexto europeu, a Exposição Internacional 
de Artes Decorativas e Industriais Modernas, 
realizada em Paris em 1925, foi a grande 
responsável pela divulgação universal de um 
novo estilo, a arte déco, que fundia referências 
várias: tendências geométricas, fauvismo, 
cubismo, e até do classicismo, numa afirmação 
da supremacia cultural francesa e promoção 
das suas indústrias artísticas (SANTOS, 1995). 
Fomenta-se o gosto pelo luxo cosmopolita numa 
época de contrastes como foi a de entre as duas 
guerras mundiais. Paris era o farol orientador das 
artes decorativas. A arte moderna apoiava-se na 
teoria da experiência permanente.

Na Alemanha, a escola de arte Bauhaus (1919-
1933) teve também um forte impacto no design 
e tipografia do século XX, estabeleceu os 
conceitos do design funcionalista e minimalista 
pela sobriedade e pela eficiência. A Bauhaus 
revolucionou o design moderno ao produzir 
formas e linhas mais simples, definidas pela 
função do objeto. A ideia era trazer a arte de volta 
ao quotidiano, com formas menos ornamentadas 
mas mais equilibradas; os objetos criados deviam 
ser desenhados tendo como meta o serem 
produzidos rapidamente e com baixo custo.

Em Portugal o gosto decorativo moderno foi 
penetrando lentamente no quotidiano ao qual 
eram indispensáveis os cafés e as casas de chá; 
os primeiros, redutos do convívio masculino; as 
segundas, frequentadas por senhoras. Café do 
Chiado (1927), A Brasileira (1923), Pastelaria do 
Bolhão (1929) e Nicola (1929) são alguns dos 
exemplos. 

Desde 1928 que Lisboa modificava a sua 
fisionomia através dos novos candeeiros de 
iluminação pública. Os anúncios luminosos eram 
verdadeiras “gargalhadas de luz”. A publicidade 
tornara-se uma realidade, um prazer perturbante 
mas indispensável, faltando-lhe apenas, à 
semelhança do que se fazia em Berlim, que 
simultaneamente definisse a necessidade de 
uma estreita colaboração da arte como meio 
de propaganda e ensinasse às empresas “a arte 
de apresentar os seus produtos com gosto” 
e contribuísse para a “educação do público” 
(SANTOS, 1995). 

A corrente modernista tomara de assalto 
todos os ramos da arte, e se o “grito da revolta” 
se iniciou na pintura, rapidamente se tornou 
bem vincado na decoração após o grande 
acontecimento que foi a Exposição de Artes 
Decorativas de Paris, que lançara os modelos 
ideais.

A inauguração do Pavilhão de Portugal na 
Exposição Internacional de Paris, de 1937, 
certame de Artes e Técnicas na Vida Moderna, 
tem como pano de fundo o ambiente do 
Estado Novo e a sua pretensão de mostrar os 
progressos modernos para renovar um país 
que ainda conseguia permanecer pastoral e 
doce. António Ferro e Keil do Amaral vencem 
o concurso do projeto, desenhando um 
edifício moderno mas português, com uma 
surpreendente decoração moderna e racional. 

Comemorativa do duplo centenário da 
fundação da nacionalidade e da restauração da 
independência, a Exposição do Mundo Português 
em 1940 contou com uma série de artistas, com 
o objetivo de elevar o nosso gosto, fazer reviver 
as nossas tradições populares como fonte 
inspiradora dos nossos artistas (que podiam 
ser modernos sem deixar de ser portugueses) 
e desenvolver as artes decorativas e as artes 
gráficas, através de certas manifestações como 
o azulejo e o ferro forjado, entre outras.

A propósito, em 1931, no decurso da 5ª edição do 
Congresso Internacional da Crítica, realizado em 
Portugal, onde se reuniram prestigiadas figuras 
mundiais da crítica do teatro e da música, e 
alguns do cinema, por iniciativa de António Ferro, 
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4. Cinzeiro (?), peixe 
estilizado, faiança, modelo 
nº 763, tipo de decoração A
Coleção Museu de Aveiro/
Santa Joana
Inv. 444/E

5. Jarra, duplo bocal em 
forma de galo estilizado, 
faiança, modelo nº 574, tipo 
de decoração D
Coleção Museu de Aveiro/
Santa Joana
Inv. 443/E

6. Castiçal, figura de gato 
estilizado, faiança, modelo 
nº 847, tipo de decoração A
Coleção Museu de Aveiro/
Santa Joana
Inv. 426/E

enquanto Presidente da Associação Portuguesa 
da Crítica, foi oferecido aos congressistas 
estrangeiros um “ícone” da cultura portuguesa, 
o Galo de Barcelos em barro, entendido como 
um símbolo que ajudaria a promover Portugal. 
Também artistas modernistas como Sónia 
Delaunay e Eduardo Viana se deixaram influenciar 
por esta peça de artesanato colorida, surgindo 
representada e reinterpretada de uma forma 
moderna nas suas pinturas (RODRIGUES, 2008).

Responsável por uma das produções de faiança 
decorativa mais cosmopolitas do século XX 
em Portugal, a Fábrica Aleluia afirmou-se pela 
moderna inventividade das suas criações.  
Como refere Rita Gomes Ferrão no seu excelente 
blog sobre cerâmica modernista, apesar das 
evidentes influências internacionais, a Aleluia 
conseguiu, ao longo dos anos, criar um conjunto 
de linhas de produção com uma gramática 
decorativa própria, claramente distintiva dos 
contextos nacional e internacional. Numa 
primeira fase, a fábrica apostou sobretudo na 
qualidade técnica da pintura, aplicada sobre 
formas estruturalmente simples, muitas vezes 
de raiz clássica. Mas, nas décadas de 50 e 60, as 
formas tornam-se escultóricas, tirando partido da 
assimetria e da fluidez das linhas curvas, como 
se de órgãos vivos se tratassem. 

Acompanhando as tendências do design 
cerâmico ocidental, inéditas em Portugal, a 
originalidade destas peças reside no diálogo 
entre as formas e um eficiente grafismo de cores 
fortes, sublinhando os detalhes e acentuando a 
organicidade dos volumes.

Durante a gestão dos dois irmãos, Gervásio 
e Carlos Aleluia, por volta dos anos 50/60, 
coadjuvados por João Salgueiro, um destacado 
artista da fábrica com um grande fascínio pela 
cerâmica modernista que se produzia lá fora 
e que depois cá foi experimentada e replicada, 
a Fábrica Aleluia produziu uma linha de peças 
de vanguarda que deixou uma marca de 
originalidade no panorama industrial português.

Estas três peças que aqui podemos ver, para 
além de terem sido todas produzidas na Fábrica 
Aleluia por volta dos anos 50, têm ainda em 
comum a representação de animais. Decoradas 
com cores vivas, apresentam uma gramática 
decorativa estilizada, rompem com as formas 
tradicionais preestabelecidas e, de certa forma, 
denunciam um caráter moderno e irreverente.
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Estas duas peças da mesma Fábrica Aleluia e 
dos mesmos anos das anteriores revelam grande 
plasticidade em que os volumes são explorados 
de uma forma orgânica, e as linhas e os padrões 
geométricos são potenciados através de formas 
ondulantes.

Nestes três últimos exemplares que aqui 
se mostram, da mesma fábrica e época, 
observamos que um design simples e 
minimalista evidencia a sobriedade e 
funcionalidade da peça, apenas quebrada pela 
aparência texturizada conseguida através da 
decoração esgrafitada de pendor abstrato.

7. Taça, faiança, modelo  
nº 636, tipo de decoração A
Coleção Museu de Aveiro/
Santa Joana
Inv. 445/E

8. Jarra, faiança, modelo  
nº 999, tipo de decoração A
Coleção Museu de Aveiro/
Santa Joana
Inv. 427/E
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Habitamos uma zona que faz parte 
dos sítios protegidos de Portugal, 
na Serra de Monfurado, cercado 
por extenso montado e composto 
por habitações vernaculares em 
pedra, taipa e tijolo. Estes modos 
construtivos mantiveram-se em 
uso até ao início do século XX, 
existindo em todo o Alentejo 
exemplos e unidades de produção 
de tijolo burro. Apresentamos os 
resultados do uso dos fornos  

à inglesa no Telheiro da Encosta 
do Castelo e numa residência que 
decorreu em 2020 no Pomarinho 
dos Monges (Montemor-o-Novo), e 
refletimos sobre a sua pertinência 
nos dias de hoje. Esta atividade 
explorou o processo tradicional 
da manufatura do tijolo no local 
de construção, na articulação 
entre arte e arquitetura e procurou 
preservar a tradição repetindo os 
gestos de outros antes de nós. 

We live in an area that is part of 
the protected sites of Portugal, in 
the Monfurado site, surrounded by 
extensive forest and composed of 
vernacular houses in stone, mud 
and brick. These construction 
methods remained in use until 
the beginning of the 20th century, 
and there are examples and 
production units of adobe brick 
all over the Alentejo. We present 
the results of the use of the Scove 
Kilns in the Castle Hill Pottery and 
in a residence that took place in 
2020 in Pomarinho dos Monges 
(Montemor-o-Novo), and reflect on 
its relevance today. This activity 
explored the traditional process 
of brick manufacture at the 
construction site, in the articulation 
between art and architecture and 
sought to preserve tradition by 
repeating the gestures of others 
before us.



KM ZERO
INTERSECÇÕES 
ENTRE A 
CONSTRUÇÃO 
TRADICIONAL  
E A ARTE
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A Associação Oficinas do Convento foi fundada 
por um grupo de artistas6 a quem, em meados 
dos anos 90, a Câmara Municipal de Montemor-
o-Novo cedeu um espaço de trabalho no antigo 
Convento de São Francisco, atraindo, a partir de 
então, muitos outros criadores.

Esse espaço encontrava-se muito arruinado, 
mostrando a sua estrutura construtiva. A situação 
de ruína era muito estimulante para a criação, 
mas as suas condições de habitabilidade pediam 
soluções compatíveis com a nobreza do lugar. 
Os processos de reconstrução orientaram um 
dos objetivos da associação para as questões 
patrimoniais e a necessidade de ligação entre o 
vernacular e o contemporâneo acabou por ser 
uma linha de orientação da sua atividade cultural 
até ao presente. 

O interesse pela arquitetura e pelos processos 
vernaculares de construção em terra e em 
tijolo, no sul do país, levou ao levantamento das 
manufaturas de adobes e tijolo designadas por 
telheiros7.

Hoje em dia, esse conhecimento e o seu 
exercício, cruza-se com questões ambientais 
e despoleta intersecções disciplinares 
improváveis como é o caso da escultura 
cerâmica ou a retoma de práticas construtivas 
em autoconstrução, que recorrem aos materiais 
do lugar, contribuindo assim para o menor 
impacto ambiental. Podemos aqui aplicar o 
conceito de simbiose ou de quilómetro zero 
para a construção, recorrendo aos modelos 
vernaculares de produção de tijolo no local 
de construção e ao uso do forno à inglesa, 
otimizando estes processos com o nosso 
conhecimento atual.

Habitamos no Pomarinho dos Monges, um 
monte1 com duas moradas de habitação popular 
vernacular erguida pelos antigos habitantes no 
modelo tradicional - a autoconstrução – tendo 
sido construída com material do lugar, pedra, 
terra, tijolo e cal. O Pomarinho dos Monges 
situa-se na Serra de Monfurado, uma zona de 
montado2 que faz parte dos sítios protegidos da 
Rede Natura 2000. 

Habitar agora inicia-se com o conhecimento do 
contexto histórico e cultural do lugar, entendendo 
a sua geologia, a atividade extrativa do minério de 
ferro3 e as formas de povoamento deste território, 
nomeadamente os conjuntos arquitetónicos das 
habitações rurais designadas por montes.

Apresentamos os resultados de uma residência 
realizada em 2020 num modelo colaborativo. 
Esta atividade foi adjudicada às Oficinas do 
Convento4 e dirigida pela mestra do telheiro, 
Mafalda do Rosário, aprendiz do mestre 
Bernardino Cantanhede que nos transmitiu esta 
arte. A residência teve como objetivo produzir 
tijoleiras e tijolos necessários à construção 
de uma oficina de escultura no Pomarinho 
dos Monges, repetindo o modo construtivo 
vernacular: a mestre do telheiro orientou a 
produção, usando a mão de obra de familiares, 
amigos e voluntários, predominando artistas, 
arquitetos e designers. Esta atividade seguiu um 
modelo de residência realizado pela Associação 
Oficinas do Convento e integrou-se nas 
atividades VICARTE5.

A cozedura do tijolo foi realizada num forno à 
inglesa, utilizando combustíveis naturais resultantes 
da poda das oliveiras e das azinheiras e da 
remoção de madeira do telhado de um antigo lagar.

INTRODUÇÃO 

1 Construção em banda com 
duas moradas (habitações), uma 
com duas casas (divisões) e a 
outra com quatro casas. Casas 
e moradas são termos usados 
no Alentejo 

2 Floresta de sobreiros e 
azinheiras.

3 Monfurado é, desde a idade do 
ferro, uma grande extensão de 
minas, abandonadas no início do 
século XX.

4 A Associação de Arte e 
Comunicação Oficinas do 
Convento recuperou uma 
destas unidades onde se 
desenvolvem atividades de 
formação e sensibilização para 
a retoma da arquitetura de terra 
www.oficinasdoconvento.com.

5 Unidade de Investigação 
para o Vidro e a Cerâmica 
pertencente à Faculdade de 
Belas Artes da Universidade 
de Lisboa e à Faculdade de 
Ciências e Tecnologia da 
Universidade Nova.

6 Virgínia Fróis e Vasco Silva 

7 Manufaturas de telhas e tijolos 

Em memória do mestre  
Bernardino Cantanhede que, 
com alegria, nos transmitiu o 
conhecimento que muitos outros 
antes dele receberam, e no 
encontro com outros, inventou 
soluções para transformar 
esculturas de barro em cerâmica.
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Da terra para 
a cerâmica

8 Sobre o levantamento feito 
por Vasco Silva e as suas 
consequências ao nível da 
ação cultural da Oficinas do 
Convento conferir: COELHO, 
Sandra — Telheiro da Encosta do 
Castelo de Montemor-o-Novo – 
associativismo e voluntariado. 
In: Pedra & Cal – conservação & 
reabilitação. Lisboa: GECoRPA 
– Grémio do Património. ISSN 
1645-4863. Nº 50 (julho-
setembro de 2011); FRÓIS, Virgínia 
— Oficinas do Convento, Lugar 
Intermediário. In: Sandra CASACA 
(coord.) — Nove Meses Três Ciclos 
– Catálogo. Montemor-o-Novo: 
Oficinas do Convento. 2001; FRÓIS, 
Virgínia; SILVA, Vasco Fernando 
Dias — Reabilitação de um telheiro 
em Montemor-o-Novo. In: ARTE 
TEORIA, Revista do CIEBA – Centro 
de Investigação e de Estudos em 
Belas-Artes – Secção Francisco 
de Holanda. Lisboa: Faculdade de 
Belas Artes da Universidade de 
Lisboa. CIEBA. ISSN 1646-396X. nº 
14/15 (2011/2012). pp. 101-108. 
SILVA, Vasco Fernando Dias — 
Reabilitação de um Telheiro em 
Montemor-o-Novo: o barro, os 
fornos e os homens. In: Anuário de 
Património. Lisboa: Canto Redondo. 
ISSN 2182-522X. nº 1 (2012).

9 Os processos participativos e a 
cerâmica https://repositorio.ul.pt/
handle/10451/48778?locale=en

10 A instalação de Vanessa Santos, 
intitulada Ponto de Partida, 
integrou as celebrações dos 850 
anos da fundação do Mosteiro 
de Alcobaça. Neste contexto foi 
dado a ver um extenso tapete 
composto de reproduções de 
ladrilhos do deambulatório da 
igreja do Mosteiro de Alcobaça do 
séc. XIII. O trabalho foi produzido 
no telheiro da encosta do castelo, 
lugar este de investigação de 
formas e de pastas cerâmicas, 
mais leves para serem suspensas.

11 repositório https://repositorio.
ul.pt/handle/10451/47967

1. Menir  
Cesar Cornejo 

2. Ponto de partida 
Vanessa Santos

3. Muro 
Marta Castelo

4. S/Título 
Marta Castelo

Terra e arquitetura

O reconhecimento da existência de um antigo 
telheiro desativado por volta da década de 
sessenta na zona poente da encosta do 
Castelo de Montemor-o-Novo desencadeou 
um projeto de reabilitação daquele espaço 
devoluto. Esta iniciativa, realizada no âmbito 
das atividades levadas a cabo pela Oficinas do 
Convento - Associação de Arte e Comunicação, 
em parceria com a Marca - Associação de 
Desenvolvimento Local, contou também com o 
apoio da Câmara Municipal de Montemor-o-Novo 
e surgiu da necessidade de resgatar os saberes 
tradicionais dos telheiros e de preservar todas as 
dimensões do processo de manufatura do tijolo 
burro tradicional e de outras tipologias, com o 
objetivo de influir diretamente na valorização da 
arquitetura de terra nas perspetivas ambiental, 
estética e patrimonial. Desta forma, procurava-se 
não só contribuir para a reabilitação dos edifícios 
antigos do Centro Histórico de Montemor, como 
do Convento de S. Francisco, sede da Oficinas do 
Convento, mas também potenciar a construção 
de novos edifícios neste tipo de materiais8.

Em simultâneo com o desenvolvimento da 
componente de produção económica, fundada 
num compromisso entre as tradições culturais 
e as necessidades da sociedade atual ligadas à 
construção e arquitetura vernaculares, o projeto 
teve também desde o início o objetivo de servir 
como estrutura de apoio a projetos no campo 
da escultura e da cerâmica. Procura-se, assim, 
impulsionar a criação artística em intersecção 
e articulação com os conhecimentos da 
arquitetura e do design, promovendo também, 
de modo bastante abrangente, estas áreas de 
atividade e os saberes tradicionais pertencentes 
ao património cultural comum. 

Escultura 

As primeiras esculturas e relevos em tijolo já 
estão presentes na arquitetura de grandes 
templos na Mesopotâmia e, mais ainda, em 
obras que usam este material de construção 
deste a segunda metade do séc. XX até à 
atualidade. São inúmeros os artistas que se 
apropriaram do tijolo como matéria para a arte: 
Marcel Broodthaers, Per Kirkeby, Carl André, 
Pedro Cabrita Reis, Damián Ortega, Andrey 
Zignnatto, Jorge Méndez Blake, Association 
of Bricks Artists (WABA), Jacques Kaufmann, 
Miquel Barceló, Marta Castelo, Judith Hopf,  
Bie Michels9 ou Cristina Gallizioli e Marco Ferrari 
são somente alguns. Parte dos motivos que 
levam artistas a trabalhar com o tijolo, prende-se  
com a qualidade escultórica deste material, 
a sua robustez e as diversas possibilidades 
construtivas. Enraizado na nossa cultura, o tijolo 
é um objeto reconhecido por todos, carrega 
em si a civilização e oferece ao espectador um 
imediato reconhecimento. Este lastro coincide 
com a simplicidade e a abstração da sua forma. 
O facto de estar em qualquer lugar, de ser 
comum, de existir em muita quantidade, e de 
não ter grande valor económico, contribui para 
o interesse que os tijolos provocam. Também 
a plasticidade de formas que este material 
permite, e sobretudo a sua versatilidade, inspiram 
uma relação entre a unidade e a multiplicidade 
potenciadora de formas.

Das inúmeras atividades da Oficinas do Convento 
salienta-se o apoio e a promoção de diversas 
obras que tornam visível a intersecção de práticas 
artísticas com todos os saberes inerentes à 
atividade de produção e construção tradicional.

 1  3  4

 2
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No III Simpósio de Escultura em Terracota 
(2001), com o mote “Habitar”, foram realizadas 
esculturas que aliaram a cerâmica em grande 
escala a processos construtivos diversos. 
Focamos nas obras em tijolo Menir de César 
Cornejo (fig. 1) e A terra é ainda a minha nave de 
António Ferro Moutinho.

Estas esculturas foram realizadas de modos 
distintos: a primeira foi feita em talhe de tijolos 
crus, que depois foram cozidos e remontados 
no lugar de implantação da obra, e a segunda 
foi construída em alvenaria de tijolo. Ambas 
as obras denotam uma conexão com a 
produção do telheiro e remetem para a ideia 
de habitar. No caso destas obras, esse habitar 
manifesta-se enquanto marcação do território 
e forma de questionamento do homem sobre o 
desconhecido.

Outros projetos que aliam o património cultural, 
o conhecimento tradicional e a criação artística 
com tijolo, são a instalação Ponto de Partida10  
(fig. 2) da escultora Vanessa Santos, realizada 
para a exposição (E)vocações (2004), bem como 
o trabalho O Muro, de Marta Castelo (fig. 3),11 que 
delimita o espaço do telheiro e que se apresenta 
como imagem visual da prática interdisciplinar 
daquele lugar.

Relativamente às obras de Marta Castelo, são 
diversas as que são compostas por tijolos (fig. 4). 
A relação entre o homem e a natureza é um tema 
fulcral da sua pesquisa, surgindo o tijolo como 
elemento paradigmático da construção. 
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No forno à inglesa, as paredes exteriores são em 
adobe e rebocadas com argila. É na segunda 
cozedura que esses tijolos são virados para 
dentro ficando totalmente cozidos, conferindo 
um caráter semitemporário à estrutura, que pode 
ser reutilizada para outras cozeduras e depois os 
tijolos usados na construção das habitações. 

Em qualquer caso, estes fornos podem assumir 
qualquer tamanho, dependendo da quantidade 
de tijolos a cozer e são muito versáteis e usados 
em vários contextos, com variações regionais 
quer de produção contínua e industrial, assim 
como para a cozedura pontual de pequenas 
quantidades de cerâmica arquitetónica13 ou 
objetos escultóricos em cerâmica. 

A duração da cozedura depende do tamanho 
do forno, de fatores ambientais e humanos, 
bem como dos combustíveis utilizados, que 
influenciam todo o processo. Um pequeno forno 
à inglesa pode cozer num dia (8-14 horas).  
Estas técnicas de cozedura são ainda hoje 
utilizadas por todo o mundo, em particular na 
Ásia, África14 e no Brasil15, uma vez que permitem 
a cozedura de grandes quantidades de material 
de uma só vez e utilizam recursos locais para 
combustível. São, também, estruturas cuja 
manutenção é muito simples ou inexistente, 
representando um investimento muito baixo para 
iniciar a produção.

Fornos12

Para que o barro cru se transforme em cerâmica, 
aquele necessita de passar por um processo 
de cozedura, que pode ser realizado segundo 
diversos modos, técnicas e processos, tanto 
em fogueiras a céu aberto, como em fornos de 
vários tipos.

Existem alguns fornos, especialmente utilizados 
para a produção de cerâmicas arquitetónicas, 
que se definem pelo caráter temporário, isto é, 
tipologias de forno de tiro direto sem formato 
ou dimensão fixas, que se constroem de acordo 
com os recursos disponíveis e a quantidade 
de material a cozer e desaparecem quando o 
material cozido é aplicado na arquitetura.  
Ao longo dos anos, temos vindo a experimentar 
alguns desses fornos e modos de cozedura 
aplicados à escultura e a outros objetos 
artísticos, misturando técnicas ligadas à 
cerâmica arquitetónica com o fazer artístico.

Um dos que experimentámos foi o forno à 
inglesa, que se constrói com os tijolos que 
se pretende cozer, empilhados de tal forma 
que permitem a circulação do calor, desde 
as fornalhas na base até ao topo da carga, 
utilizando lenha como combustível, geralmente 
de proveniência local.

12 Este capítulo tem por base a 
investigação de doutoramento 
em curso, com o título A Forma 
do Fogo - Escultura Cerâmica de 
Larga Escala e seus processos 
de Cozedura, do escultor João 
Rolaça, na Faculdade de Belas 
Artes. 

13 David Hamilton, «Architectural 
ceramics», 1978. 30-1

14 Destacamos Madagáscar 
e o trabalho da artista Belga 
Bie Michels Conferencia nas 
Conversas a volta do tijolo 
– Bricks in Madagascar La 
Couler la Brique www.youtube.
com/playlist?list=PLi0Un_
iSYHiLoSuS6TMrb74xYssbS0IYu

15 Destacamos as olarias das 
cidades de Cunha (Estado de 
São Paulo) e São João del Rei 
(Estado de Minas Gerais) 

16 SILVA, Vasco Fernando Dias, 
Telheiros - O barro e os Homens, 
In Ed. Revista Almansor n.º 9. 
Montemor- o-Novo, 1991
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Forno à inglesa

O forno à inglesa é uma estrutura provisória 
construída pelos mestres de telheiro que se destina 
a cozer tijolos feitos na proximidade da barreira e do 
local de edificação estando, por conseguinte, longe 
de unidades artesanais de produção onde existem 
fornos fixos. Trata-se de um sistema de cozedura 
versátil e adaptável às condições específicas de 
produção e construção do tijolo burro.

O artigo intitulado Telheiros - O barro e os 
Homens, da autoria de Vasco Silva, faz o primeiro 
levantamento desta atividade recorrendo 
à informação oral do Mestre Bernardino 
Cantanhede. O autor referia o contexto desta 
manufatura nos seguintes termos:
“Esta era uma a atividade sazonal de azeitona à 
azeitona, como popularmente era referido o ciclo: 
de novembro a março os trabalhos agrícolas 
relativos ao olival, apanha da azeitona e esgalha 
e limpeza das árvores, e de março a outubro o 
trabalho de produção cerâmica nos telheiros. 
Esta atividade tem uma relação direta com o 
ecossistema que caracteriza a cultura rural 
alentejana, aproveitamento dos recursos naturais 
e diversidade de atividade laboral.” 16

O artigo faz também uma descrição muito clara 
do contexto laboral e do processo de manufatura 
do tijolo, sistematizando os procedimentos e as 
ferramentas utilizadas, desde a preparação da 
terra à cozedura. É neste processo fundamental 
para a criação cerâmica que nos focamos agora. 

Havia essencialmente dois tipos de fornos: forno 
à portuguesa ou californa de planta quadrada 
em alvenaria, construído com tijolos cozidos 
unidos com argamassa de barro e rebocados. 
O forno do Telheiro da Encosta do Castelo, em 
Montemor-o-Novo, é um exemplar deste tipo de 
forno fixo, que surge no âmbito de uma empresa 
com alvará. 

O forno à inglesa era usado na autoconstrução 
e não pertencia a um telheiro legalizado, 
recorrendo à contratação de um mestre para 
a sua cozedura. Esta atividade de caráter 
provisório, servia apenas para a manufatura dos 
materiais de construção necessários às novas 
habitações em espaço rural, num contexto de 
subsistência. O mesmo autor refere-se a esta 
tipologia (fig. 5 e 6) do seguinte modo:

“O forno era construído para cada fornada subindo 
as suas paredes externas ao mesmo tempo 
que se fazia o empilhamento dos “adagues”, 
este deixava um túnel ou dois, para a câmara 
de queima. Os adagues podem variar entre 12 a 
30, podendo o forno ter a altura 1,5 metro a 3,5 
metros, neste caso a última camada é de tijoleiras 
deitadas e afastadas cerca de 2 centímetros, 
ou de telhas, para reter o fogo, e assim atingir 
a temperatura necessária. Após a cozedura 
era desmontado, dado que a sua estrutura era 
organizada pelo próprio material que vai cozer.”

5. Estrutura interna da 
enforna e câmara de 
queima, adagues 
Desenho de Vasco Silva

6. Forno completo de  
2 câmaras de queima
Desenho de Vasco Silva 
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Fornos à inglesa - 
Quatro  
experiências 

Primeiro forno à inglesa - 
Formação (1996/7)

A primeira vez que realizámos um forno à inglesa 
(fig. 7) foi para restaurar o forno designado por 
californa, que existia no Telheiro da Encosta do 
Castelo, um forno fixo com duas câmaras de 
combustão, cujos arcos se mantinham, mas 
as paredes estavam derrubadas. Iniciando-se 
as primeiras obras de restauro desta unidade 
produtiva de tijolo e tijoleira com o material do 
local, foi enquadrada por programa de formação 
permitindo criar a primeira equipa17. Esta tarefa 
completou a observação após a recolha oral da 
atividade. O mestre Bernardino foi o formador 
desta equipa, ensinando todas as fases do 
trabalho, desde a preparação do barro, fazer a 
eira, conformar, secar, cantear (raspar), enfornar 
e cozer o tijolo. A construção deste forno foi 
acompanhada por um pedreiro e um antigo 
trabalhador do telheiro, permitindo reconstruir 
a estrutura que, nos anos seguintes, viria a ser 
coberta por duas abóbadas tornando-a assim 
mais eficiente.

Segundo forno -  
cozer uma escultura in situ (1998)

No âmbito do II Simpósio Escultura em terracota, 
o escultor convidado Arnie Zimmerman (USA), 
criou uma escultura modelada in situ pelo método 
do rolo, tendo-se construído um forno à inglesa 
para a sua cozedura (fig. 8)18. Em torno desta 
escultura foram enfornados os tijolos, adague 
a adague com o tijolo cru que acompanhou a 
escultura de modo a que o fogo circulasse e 
atingisse a temperatura necessária à resolução 
cerâmica e construindo assim um forno à inglesa 
à medida da peça a cozer.

Este trabalho durou duas semanas, o mestre ia 
fazendo o tijolo em eira, e o escultor modelando 
as formas sobre uma base previamente 
estudada no centro do forno ladeada por duas 
câmaras de queima. Este trabalho envolveu a 
troca de conhecimentos e a experiência entre o 
saber antigo e a criação artística contemporânea, 
criando desafios entre o mestre e o escultor.19 

A queima atingiu o ponto cerâmico adequado 
para resistir às condições climatéricas e a peça 
foi posteriormente caiada (fig. 9), seguindo 
o mesmo tratamento de algumas esculturas 
inseridas em nichos nas casas de século XVII 
existentes no concelho.

17 Em anos seguintes outras 
equipas foram formadas com 
o apoio do IEFP e dos estágios 
profissionais, onde aprendeu a 
mestra atual Mafalda do Rosário 

18 A escultura está situada no 
telheiro da encosta do castelo 
sendo caiada anualmente 

19 Este trabalho em todas as 
suas fases foi acompanhado por 
voluntários, a maioria estudantes 
de artes, o que permitiu a 
transferência de conhecimento 
para os mais novos e a 
aquisição de experiência.
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7. Mestre Bernardino, 
enforna fazendo os 
adagues

8. Cozedura da escultura e 
do tijolo

9. Escultura caiada após 
desmonte do forno
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Terceiro forno -  
Projecto em Aberto (2013)

Em 2013, sob o mote da residência artística 
Criação de Novas Formas promovida pela 
Oficinas do Convento, inicia-se a investigação 
sobre a temática do forno à inglesa, segundo a 
metodologia desenvolvida no Projecto em Aberto.20 
Criado em 2011, no âmbito da dissertação de 
Mestrado de Design de Equipamento,21 este 
projeto tem como premissas investigar, aprender 
e documentar técnicas artesanais portuguesas, 
procurando colmatar a inexistência ou escassez 
de registos de técnicas afetas à cultura material.

Os exemplos de construção de fornos à inglesa 
a assinalar eram, à data, muito poucos. Importa 
ter em conta que este tipo de estrutura para 
a cozedura, assumidamente temporária, é 
destruída assim que terminada a tarefa a que 
se destina. Torna-se assim evidente a razão 
para a escassez de documentação desta 
técnica de cozedura e dos seus processos de 
construção, sendo por isso urgente sumarizar 
e organizar a informação existente até à data 
(como são exemplo os registos mencionados 
em bibliografia, produzidos por Vasco Fernando 
Dias Silva. Com o Projecto em Aberto, nasce uma 
fórmula de ação que aqui se replicou. Investiga-se  
a técnica, aprende-se junto de quem detém o 
conhecimento herdado de gerações, aprende-se  
fazendo, e sistematiza-se a informação para 
a compilar e disponibilizar à comunidade. 
Desta investigação nascem duas publicações 
que pretendem ser veículos de divulgação de 
cultura e saber. É criado um primeiro documento 
sobre como produzir tijolo burro22 (orientado 
pela mestre do Telheiro, Mafalda do Rosário), 
(fig.11) indispensável para o desenvolvimento 
da segunda publicação, dedicada ao registo da 
construção do forno à inglesa23 (fig.12). 

A par da consulta bibliográfica, a recolha 
de informação aconteceu junto do Mestre 
Bernardino Cantanhede, à data, última 
testemunha com conhecimento e experiência na 
construção deste tipo de fornos. 

A composição deste documento teve 
inicialmente por base uma entrevista onde 
todo o processo foi cuidadosamente explicado, 
momento que resultou num registo em 
vídeo produzido pela equipa das Oficinas do 
Convento.24 

Tendo por base metodologias próprias do 
universo de design de produto, tornou-se evidente 
a necessidade de reproduzir esta construção. 
Foram, por isso, produzidos tijolos burro em 
miniatura, para comporem um forno à inglesa em 
escala reduzida – um protótipo – que permitiu 
reproduzir o passado no presente e “aprender 
fazendo” in situ as diferentes soluções construtivas 
reais, contando ainda com a intervenção direta 
do Mestre Bernardino (fig. 10 e 13).

Graças a esta construção foi também possível 
registar e tipificar a informação (não apenas por 
escrito, mas em desenho e fotografia), juntar a 
comunidade (fig. 14 a 16) e criar um objeto de 
estudo palpável, transportável e reproduzível 
em outros momentos e geografias para uma 
melhor e mais ampla divulgação, entendimento 
e experimentação. São exemplo as presenças na 
exposição Antifrágil25 (fig.17) e na BID.26 

Como um reavivar de memória, é um projeto e 
objeto que se ergue lembrando formas de fazer 
do passado que se revestem de assinalável 
pertinência neste presente, permeado por 
novas vagas de exploração do território, de 
movimentos viajantes de urbes para espaços 
mais livres, habitáveis e disponíveis à vivência 
e, inclusivamente, ao pensamento da relação da 
tradição e da contemporaneidade. 

“Pode acontecer então que voltar atrás seja uma 
maneira de seguir adiante.” 27

20 Projecto em Aberto, «Projecto em 
Aberto», acedido a 17 de junho de 
2021, https://cargocollective.com/ 
projectoemaberto/Projecto-em-
Aberto

21 TEIXEIRA, Ana Escobar —  
Design em Aberto: uma abordagem 
alternativa à cultura projectual. 
Lisboa: Universidade de Lisboa, 
Faculdade de Belas Artes. 
2013. Dissertação de mestrado. 
https://repositorio.ul.pt/
handle/10451/8356 acedido a 17 
de junho de 2021

22 TEIXEIRA, Ana Escobar — Projecto 
em Aberto Tijolo Burro | da terra à 
forma, Série Projecto em Aberto, 
Número II. Montemor-o-Novo: 
Oficinas do Convento. 2014.

23 TEIXEIRA, Ana Escobar — Projecto 
em Aberto – Forno à Inglesa | o 
módulo padrão, Série Projecto em 
Aberto, Número III. Montemor-o-Novo: 
Oficinas do Convento. 2014.

24 oficinasconvento, «Projeto 
em Aberto - Forno à Inglesa», 
Youtube, acedido a 12 de junho de 
2021, https://www.youtube.com/
watch?v=fLA-XcwdsAI

25 Antifrágil, 2015 — Galeria 
Faculdade de Belas-Artes da 
Universidade de Lisboa.

26 Bienal Iberoamericana de Design, 
Madrid, novembro de 2019.

27 BERMAN, Marshal — Tudo o 
que é sólido desmancha no ar – a 
aventura da modernidade. São 
Paulo: Editora Schwarcz Ltda. 1986.

10. Protótipo de  
forno à inglesa:  
enforna

11. Projecto em Aberto – 
Tijolo Burro |  
da terra à forma
Série Projecto em Aberto, 
Número II 

12. Projecto em Aberto – 
forno à inglesa |  
o módulo padrão
Série Projecto em Aberto, 
Número III
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13. Mestre Bernardino 
Cantanhede e protótipo de 
forno à inglesa 

14,15,16. Protótipo de 
forno à inglesa: cozedura e 
desenforna 

17. Exposição Antifrágil 
Galeria FBAUL 

 13

 14

 15

 17 16
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O trabalho desenvolveu-se, numa primeira etapa30, 
com o moldar dos tijolos na eira, alinhando-os 
e erguendo-os no dia seguinte, formando assim 
os castelos, destinados a facilitar a secagem. 
Depois de secos, são canteados31 e empilhados, 
aguardando a enforna. 

A segunda etapa foi a montagem do forno, 
tendo sido fundamental a experiência anterior 
da construção destes fornos, a sua atualização, 
bem como a sistematização da informação 
resultante da residência da designer Ana Escobar 
e o Projecto em Aberto. Igualmente importante 
foi contar com a enorme experiência da Mestra 
Mafalda do Rosário na organização de cada fiada 
de material - os adagues no forno à portuguesa 
do telheiro, bem como o profundo conhecimento 
do trabalho do fogo no seu interior. (fig. 21 e 22)

O compêndio de toda a informação recolhida 
pelo Projecto em Aberto e o saber acumulado 
em novas testemunhas, permitiu a reprodução 
desta complexa estrutura e sua construção, e a 
experiência dos artistas que ao longo dos anos 
se interessaram por esta tecnologia, com ela 
investigaram e aprenderam dando corpo a obras 
no domínio da escultura. Salientamos o interesse 
da artista Marta Castelo pelo carácter móvel 
desta estrutura, nomeadamente à dimensão 
conceptual que isso implica. Isto porque no 
seu trabalho artístico a ideia de construção 
está vinculada ao de processo de algo que se 
reatualiza constantemente de acordo com o 
tempo, o espaço e a experiência humana, no 
que diz respeito às necessidades físicas, como 
emocionais e psíquicas. Neste sentido, o forno é 
um espelho de um modo de ser flexível e mutável. 

18. Barreiro

19. Eira

20. Castelos secagem

Quarto forno –  
Pomarinho dos Monges (2020/21) 

As abordagens referidas nos pontos anteriores, 
permitiram ganhar experiência e encetar uma 
nova possibilidade de trabalho a partir do Telheiro 
da Encosta do Castelo, retomando a mobilidade 
desta tipologia de forno e o produzir com a terra 
do lugar o material de construção, respondendo 
assim a uma necessidade de ampliação do 
nosso monte para edificar a oficina de escultura, 
mas respondendo também às necessidades do 
foro artístico.

O Pomarinho dos Monges está situado num 
pequeno vale no sopé da Serra de Monfurado, 
numa zona de antigas minas de ferro.  
Nas encostas adjacentes observam-se 
afloramentos de feldspato, quartzo, anfibolitos 
e xistos metamórficos, junto dos quais se 
encontram pequenos filões de argilas cinzas, 
amareladas e verdes e, nas zonas baixas junto à 
linha de água, as argilas vermelhas designadas 
por almagre. 

Na zona baixa do nosso terreno, depois das 
habitações e do pomar, temos uma zona plana 
de aluvião onde fizemos a barreira28 (fig. 18), e foi 
dessa terra do fundo que obtivemos a matéria-
prima para na eira29 (fig. 19) moldar e secar  
(fig. 20) os nossos tijolos. Obtivemos uma terra 
argilosa de grão fino e com boa plasticidade, 
com a quantidade necessária de sílica, à qual 
juntámos água para fazer a massa com que 
conformámos esculturas, tijolos grossos e finos 
e tijoleiras de diferentes tamanhos - ou seja, 
todo o material necessário para a construção da 
oficina de escultura.

Para desenvolver esta atividade contratámos a 
mestra do telheiro, Mafalda do Rosário, e duas 
estagiárias, sendo a restante equipa constituída 
por família e amigos, com ou sem formação 
artística, interessados na autoconstrução e neste 
processo de cozedura de tijolos. Além destas 
pessoas, durante o trabalho, diariamente, 
apareciam novos ajudantes que queriam aprender. 

28 Barreiro: buraco onde se 
mistura o barro com a água 
criando uma pasta bastante 
homogénea e mole.

29 Local onde é conformado o 
material e a zona de secagem.

30 Duas semanas.

31 Raspar as arestas e as 
imperfeições.
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21. Forno à inglesa do 
Pomarinho segundo o guia 
de construção

22. Forno à inglesa 
Pomarinho dos Monges
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do terreno no local onde a oficina já existe a céu 
aberto. E é na observação das vidas e dos ciclos, 
que o conceito de crisálida ganha forma e se 
apresenta primeiro sobre a mesa ou depois em 
suspenso de um ramo da oliveira com quem se 
coabita. 

A cozedura (fig. 27 a 29) do tijolo e das 
esculturas foi realizada utilizando combustíveis 
naturais resultantes da limpeza e poda das 
oliveiras e das azinheiras, assim como com os 
restos da estrutura de um telhado de um edifício 
demolido, aproveitando a energia disponível 
desses combustíveis, sem desperdício. 

O forno atingiu a temperatura de cerca de 900º, 
garantindo-se assim a resistência e a durabilidade 
do material, o isolamento térmico das paredes 
da futura oficina, a par da beleza do edificado, 
no seu ritmo e variação de cor. No desmonte do 
forno antevemos a casa (fig. 30 e 31). 

Neste âmbito, o artista João Rolaça realizou 
uma escultura (fig. 23) com o mesmo material 
dos tijolos, dando forma a um volume de matriz 
horizontal sobre o chão. Esse volume foi depois 
cortado em fragmentos, de tamanho um pouco 
maior do que o dos tijolos, segundo um desenho 
preciso, traçado com linhas curvas e radiais que 
perfazem uma espécie de mapa. Alguns destes 
fragmentos, quando o processo de secagem 
permitiu, foram tenuemente ocados e escavados 
para uma melhor secagem e cozedura. 

Juntando-se ainda a irregularidade das peças 
que denunciam o fazer da mão menos hábil do 
aprendiz ou o acidente. Cerca de uma dúzia de 
tijoleiras, fragmentadas pelo processo, foram 
usadas pelo artista Heitor Figueiredo na criação 
de ensaios poéticos Hand made compostos 
também por pedaços de matérias — ferro e 
madeiras — outrora consideradas desperdício e 
lixo (fig. 24 e 25).

O forno integrou as obras chamadas Crisálidas, 
de Virgínia Fróis, "obra torta" como o mestre 
Bernardino se referia à escultura modelada, feita a 
rolo (fig. 26). Usámos argilas gordas, de cor cinza 
e verde, misturadas com o cascalho (Anfibolitos) 
retirado do fundo do poço, certamente a rocha de 
origem destas argilas presentes na zona superior 

23. Escultura  
João Rolaça 

24 e 25. Hand made  
Heitor Figueiredo

26. Crisálidas
Virgínia Fróis 

27. Início da cozedura 

 26

 23
 24

 27
 25
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28 e 29. Cerâmica, análise 
dos resultados do forno e 
desenforna

30 e 31. Adagues do 
horizontal para os 
desenhos verticais das 
paredes

 30

 28

 31

 29
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“É preciso pensar, conectar, agir e começar 
processos com sensibilidade. Precisamos de 
promover novos relacionamentos fora dos 
lugares cativos habituais. Temos que aprender 
novas formas de colaborar e de realizar 
projetos. Temos que realçar a capacidade de 
união de todos os cidadãos, através do diálogo 
significativo sobre o seu ambiente e contexto, 
e acolher novas relações entre as pessoas que 
fazem coisas e as pessoas que as utilizam.” 32 

Procuramos preservar a tradição repetindo os 
gestos de outros antes de nós33 e, na reflexão 
dessa operação, percebemos como se pode 
inovar e criar uma relação com o lugar que 
habitamos. Esse pensar poderá ser designado 
como o quilómetro zero para a arte, para a 
arquitetura e para a cerâmica no seu fazer 
ancestral (fig. 32).

Com estas experiências e o conhecimento 
apreendido adquirimos uma nova consciência de 
que este modo de fazer e produzir lugares - com 
tijolos, feitos de barro, esforço e afetos -  
é uma hipótese viável, permite pensar/agindo 
e assim encontrar soluções para os problemas 
contemporâneos, podendo gerar novas 
dinâmicas entre os indivíduos. O processo é 
simples, mas é com esforço coletivo que se 
fazem tijolos e se erguem as paredes das casas, 
lembrando-nos da beleza do fazer com as mãos 
e com a terra. A partir de um entendimento 
simbiótico, podemos desenvolver práticas em 
equilíbrio e numa escala ecológica, respeitando, 
preservando e potenciando a cultura.  
Com o acesso ao conhecimento e aos recursos 
disponíveis, podemos dar continuidade a 
atividades em suspenso, reabilitando modos 
de vida e circuitos que outros antes de nós 
exerceram com mestria e alegria procurando 
assim a poesia e a vida. 

Do ponto de vista da arte, gera-se um pensamento 
em torno da origem e isso permite-nos dar 
valor a modos simples de existir. Deste modo, a 
difusão do conhecimento pela experiência dos 
sentidos pode criar atividades futuras (fig. 33), 
interagindo com distintas áreas do saber e a isso 
podemos designar por atenção e inovação: a 
conexão com o essencial ao longo de diferentes 
tempos.

No prolongamento da casa e num chão de argila, 
ergueremos um telhado e, desse centro, veremos 
uma romãzeira, uma oliveira centenária, uma 
horta e um olival, ao fundo o tanque e o poço.
De um dos lados um pequeno pátio limitado 
pelo muro de pedra seca que contorna o nosso 
sítio, sobre as pedras ergueremos com tijolo fino 
uma gelosia por onde veremos o montado sem 
sermos vistos.

32. O forno é uma casa 
onde mora a cinza

33. Alunos da Faculdade de 
Belas Artes ou a passagem 
de mão em mão

Da Cinza o 
habitar de um 
lugar 

32 THACKARA, John —  
In the bubble: designing in a 
complex world. Cambridge:  
MIT – Massachussets Institute 
of Tecnology. 2005.

33 Ver filme Da terra, o habitar, 
link no final Bibliografia WEB.
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A trajetória da cerâmica em 
Portugal nos 9 séculos de história 
está associada às próprias 
vivências das populações, sendo 
um suporte/produto ligado às 
várias expressões culturais, 
produtivas (artesanais, industriais 
e criativas) e sociais.
Teve várias vidas ao longo deste 
período, estando hoje num momento 
de grande afirmação a nível 
industrial para alguns mercados 
mais exigentes, e também emerge 
de modo significativo a nível da 
produção de autor, podendo a 
adesão e participação ativa do 
nosso país aos movimentos 
europeus e mundiais de promoção 
e valorização da cerâmica, ser 
um passo importante para a sua 
sustentabilidade.

The trajectory of ceramics in 
Portugal in the 9 centuries of 
history is associated with the very 
experiences of the populations, 
being a support / product linked 
to the various cultural, productive 
(artisanal, industrial and creative) 
and social expressions.
It has had several lives throughout 
this period, being today at a time 
of great industrial affirmation for 
some more demanding markets, 
and also emerges significantly 
in the level of author production, 
and the active participation of 
our country to the European and 
global movements of promotion 
and valorization of ceramics, 
can be an important step for its 
sustainability.

JOSÉ LUIZ DE 
ALMEIDA SILVA

Diretor Executivo da 
Associação Portuguesa das 
Cidades e Vilas de Cerâmica
Membro Efetivo da Academia 
Internacional de Cerâmica 
(Genève - Suíça)
jla.silva@mail.telepac.pt
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A Cerâmica 
nos primórdios 
tempos de 
Portugal 

A cerâmica em Portugal está intimamente 
ligada à origem do país e a todo o percurso 
civilizacional que foi atravessado ao longo dos 
últimos 9 séculos, dado que a matéria-prima 
que está na sua origem – o barro –, bem como 
os restantes ingredientes para completar o 
processo do seu fabrico – a água, o ar e o fogo – 
estão presentes naturalmente no território.

Para que a população dispusesse de artefactos, 
instrumentos, recipientes, mesmo objetos de 
culto da vida e da morte, nada de mais singelo e 
genuíno do que utilizar esses quatro elementos 
fundacionais da nossa Civilização. Tal numa 
osmose virtuosa que nos acompanha ao longo 
de todo o tempo da nação lusitana, mas que 
provêm também dos anteriores colonizadores 
que atravessaram a nossa terra ou dos 
originários em tempos remotos.

Não será por acaso que até meados do último 
século a grande maioria das urbes portuguesas, 
pequenas ou grandes, tinham no seu casco 
central olarias, onde laboravam simples artesãos. 
Produziam as mais variadas espécies de objetos, 
alguns resultantes da engenhosidade de cada 
comunidade, outros que foram recebidos por 
influência externa, diversificando a panóplia de 
resultados.

Das olarias medievais que produziam artefactos 
para a lida diária das populações, quer para a 
preparação de objetos utilitários caseiros ou para a 
preservação de alimentos e a maturação de vinhos 
e de óleos, quer ainda para outras finalidades o mais 
diversificadas possível, incluindo objetos decorativos 
ou de culto, há testemunhos concretos ainda hoje.

Com o evoluir dos tempos chegaram outras 
utilizações, comuns noutras paragens, como os 
azulejos, as faianças e o grés. Também viriam 
a chegar as porcelanas cujas fórmulas eram 
desconhecidas do mundo ocidental e que o seu 
conhecimento foi feito através das descobertas 
quinhentistas dos portugueses, mas apenas 
produzidas no Ocidente a partir do início do 
século XVIII.

A Revolução Industrial e a introdução de 
novas tecnologias, como de novos materiais, 
nomeadamente os metais e os plásticos para a lide 
quotidiana caseira, e as inovações que introduziram 
os processos de refrigeração para a preservação 
dos alimentos, levariam ao abandono paulatino da 
cerâmica para as funções mais cruciais da vida 
quotidiana. Esta evolução teve um efeito demolidor 
para a cerâmica tradicional a partir dos meados 
do século XX também com a generalização no uso 
doméstico da energia elétrica.

M
an

ki
 K

im
, U

ns
pl

as
h



CM AVEIRO 95

Transformações 
no século XX

baseados em formas e tradições ancestrais, 
outros explorando novos meios tecnológicos, 
produtos, matérias-primas, processos de 
fabrico, afirmou-se em muitos países como uma 
expressão artística e cultural fundamental, ao 
mesmo nível das ditas artes maiores, como a 
pintura, a escultura, o desenho, etc.

Mesmo assim, a tradição cerâmica e a expressão 
do seu culto nunca se perderam nos países 
orientais, nomeadamente no Japão, na China, 
ou na Coreia, onde continua a existir uma forte 
implantação e expressão artística através desta 
base material.

Não querendo enumerar uma quantidade 
enorme de consagrados artistas a nível mundial 
que usaram a cerâmica nas suas obras, basta 
lembrar-nos de um dos maiores do século XX, 
Pablo Picasso, para verificar sem discussão 
dogmática esta afirmação. Em Portugal, Mestre 
Manuel Cargaleiro é outro dos exemplos em que 
permanece esta marca.

Novas funções da cerâmica surgiram ligadas 
à decoração, à moda e aos usos de novos 
materiais mais sofisticados, que transferiram 
para países mais desenvolvidos primeiro os 
centros produtivos destas cerâmicas. Depois, 
com o processo de globalização e de abertura 
das fronteiras no último quarto do século XX, 
passou para os países de mão de obra barata 
apenas o processo produtivo, ficando nos países 
mais desenvolvidos o core do negócio, assente 
na inovação tecnológica e no design, bem como 
os principais consumidores.

Em menos de meio século, o chamado setor da 
cerâmica artesanal e industrial transformou-se 
radicalmente, deixando nos países tradicionais 
da produção cerâmica, especialmente na 
Europa, um rasto de ruínas industriais, apesar 
do consumo destes produtos não ter baixado no 
mesmo ritmo. 

Por seu lado, desde o início do século XX, 
especialmente a partir do final da II Grande 
Guerra, emergiram de forma estruturada, em 
função da sofisticação dos países e do seu nível 
cultural, uma plêiade de ceramistas criativos 
ou de artistas que utilizavam como material de 
expressão artística a cerâmica. Usando técnicas 
e processos cada vez mais diversificados, uns 
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A este nível, Portugal, país de recursos mais 
escassos do lado da procura e de maior 
incapacidade criativa do lado da oferta, foi 
impedido de acompanhar as tendências 
afirmadas no mundo desenvolvido desde 
meados do século XX. Perdeu ou nunca 
dispôs de capacidade para a sua afirmação 
internacional, estando os seus ceramistas mais 
criativos e com maior qualidade afastados dos 
mercados e dos principais centros cerâmicos 
mundiais, a não ser que residam no estrangeiro.

As tentativas de criação de escolas ou de 
ateliers cerâmicos nalgumas empresas de 
vanguarda, não tiveram o sucesso desejado, 
fazendo ficar pelo caminho alguns autores que 
não conseguiram afirmar-se no estrangeiro, 
quando, por iniciativa própria, procuraram esses 
mercados culturais globais. Aliás esta situação 
não é diferente do que aconteceu com outras 
áreas da expressão artística nacional.

Pior foi, que no próprio país, a cerâmica viu 
desvalorizar-se ao longo dos anos a importância 
que teve, quer na expressão artesanal ou 
industrial, perdendo até há poucos anos esse 
valor patrimonial e cultural, que só recentemente 
experimentou uma inversão com alguma 
mudança e reconhecimento.

Mais interessante é verificar nos dias de hoje 
que, se a produção industrial cerâmica de massa 
foi transferida para os países de mão de obra 
barata da Ásia (abundância de matérias primas 
e de fontes energéticas, e especialmente o preço 
mão de obra), Portugal conseguiu manter-se na 
dianteira da produção nas primeiras décadas 
do séc. XXI, fora os anos da crise entre 2008 e 
2015. Assim é atualmente o segundo produtor 
mundial em valor no setor da cerâmica de mesa 
e decorativa, a seguir à República da China. 

Em outros subsetores, como os pavimentos e 
revestimentos, a cerâmica estrutural e sanitária, a 
tendência registada mostra o domínio asiático e 
sul-americano, com algum protagonismo europeu 
em termos de alta qualidade e do design mais 
específico, e Portugal não consegue acompanhar 
de forma decisiva, apesar de existirem empresas 
concorrenciais no mercado internacional.

Em contrapartida na cerâmica criativa e de 
autor, voltamos ao domínio dos países mais 
desenvolvidos ou com tradição cerâmica mais 
arreigada, a Ocidente e Oriente, desde Estados 
Unidos e Canadá, ao Japão, Austrália, Coreia e 
mesmo Taiwan e República da China, tendo no 
centro a velha Europa, que nunca perdeu esta 
matriz genética da Civilização Humana.

O fenómeno 
cerâmico em 
Portugal no 
séc. XXI
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Um sinal sintomático pode-se verificar pela 
reduzida presença e peso específico que 
Portugal tem na principal organização mundial 
dos ceramistas – a Academia Internacional de 
Cerâmica (AIC - https://www.aic-iac.org).  
Esta organização com sede em Genève, na Suíça, 
foi criada em 1952, quase há 70 anos, em que 
teve entre os seus fundadores um português – 
António Ferro (1895-1956). Esta personalidade 
era uma controversa figura ligada ao anterior 
regime, afastado do país por vontade de Salazar 
e colocado na embaixada de Berna, e que foi 
convidado para a participação na Academia mas 
com pouca repercussão entre nós. 

António Ferro viria a falecer em 1956 
desaparecendo a ligação de Portugal à AIC. 
Mais tarde fez parte da Academia João Miguel 
dos Santos Simões (1907-1971), referência 
nacional nos Estudos de Azulejaria e Cerâmica, 
que foi o principal obreiro da criação do Museu 
Nacional do Azulejo. Ainda no século XX outro 
português fez parte da Academia – Augusto 
Cardoso Pinto (1901-1962) – ceramólogo que 
foi conservador efetivo do Museu Nacional de 
Arte Antiga.

Ao longo destes anos poucos portugueses 
ou instituições portuguesas estiveram como 
membros da AIC e só muito recentemente Portugal 
conseguiu reunir sete membros entre o quase 
milhar de membros de todo o mundo1, desta vez 
com a maioria ligada à criação cerâmica. 

Apenas em 2019 a 14ª edição da Bienal 
Internacional de Cerâmica Artística de Aveiro foi 
reconhecida pelo seu mérito pela AIC, estando 
presentemente em curso o processo de adesão 
da cidade de Aveiro à Academia, bem como 
de três ceramistas portugueses premiados 
em Aveiro, como deverá ascender diretamente 
a membro efetivo o ceramista Carlos Enxuto, 
que foi o 2º classificado na última Bienal 
Internacional de Cerâmica Artística de Aveiro.2

Já neste século, e por influência do que se 
fazia nalguns países europeus que souberam 
atempadamente vincar a importância da 
criação cerâmica (nomeadamente Itália, França, 
Espanha, Alemanha e Reino Unido, países 
tradicionais da produção cerâmica que viram 
esfumar-se a importância ao nível produtivo 
industrial e do emprego), pudemos ensaiar 
em Portugal uma aposta na valorização deste 
património e conhecimento.

Reconhecimento 
internacional da 
cerâmica criativa 
portuguesa

1 Membros portugueses da 
AIC em agosto de 2021 - Ana 
Rocha da Cruz, José Luiz de 
Almeida Silva, Sofia Beça, Yola 
Vale, Escola Superior de Artes 
e Design, Caldas da Rainha - 
Politécnico de Leiria, Museu de 
Olaria de Barcelos e Oficinas do 
Convento de Montemor-o-Novo.

2 Já depois deste texto ter sido 
escrito, todas estas propostas 
de adesão foram aceites pela 
Academia Internacional de 
Cerâmica; assim, quer a Câmara 
Municipal de Aveiro (com a sua 
Bienal Internacional de Cerâmica 
Artística), quer os artistas João 
Carqueijeiro, Heitor Figueiredo e 
Carlos Enxuto, todos premiados 
em edições da Bienal, são hoje 
membros daquela prestigiada 
Academia.
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Nos primeiros anos deste século, associado a 
um trabalho de investigação académica de índole 
prospetiva para o setor da cerâmica, pudemos 
lançar uma iniciativa da criação de uma rota da 
cerâmica em Portugal, com o apoio dos fundos 
comunitários. Fora um projeto desenvolvido no 
CENCAL – Centro de Formação Profissional para 
a Indústria Cerâmica (www.cencal.pt), que reuniu 
na primeira década mais de três centenas de 
entidades, desde empresas históricas, centros 
oleiros tradicionais, ateliers de ceramistas 
criativos, museus, escolas e palácios, bem como 
de autarquias interessadas nesta afirmação 
patrimonial. 

Chamava-se o projeto pomposamente  
www.rotasdeceramica.pt – Turismo industrial, 
científico e cultural, tentando enveredar por 
um caminho inovador em voga na Europa 
Central nesses anos do Turismo de Descoberta 
Económica.

A concretização deste projeto que inicialmente 
recebeu apoios muito diversificados e alguns 
entusiásticos, ficou a aguardar uma nova 
aposta que mobilizasse a cerâmica portuguesa. 
Esta fora duramente afetada entre 2008 e 
2015 pela crise económica grave que atingiu o 
mundo, a Europa e o nosso país, que levou ao 
desaparecimento em Portugal de centenas de 
empresas e condenou ao desemprego alguns 
milhares de cerâmicos.

Provavelmente ainda não tinha sido o tempo 
ideal para a concretização de um projeto deste 
tipo, que podia juntar indústria e turismo, 
indústrias criativas e economia em geral. Foi um 
primeiro passo que depois ficou adormecido 
alguns anos.

Experiência 
pessoal

Oficina das Irmãs Flores
Estremoz

Bom Dia Cerâmica 2021 
Alcobaça
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Também está entre os objetivos da associação 
incrementar programas de formação profissional 
dentro da atividade cerâmica, tanto de 
caráter produtivo como cultural, garantindo a 
continuidade do setor nas áreas municipais 
aderentes à APTCVC.

Para além da cooperação em projetos 
transnacionais financiados pelos fundos 
europeus liderados pela AEuCC, Portugal 
tem participado nos últimos anos em várias 
iniciativas de caráter internacional, como a 
concretização do evento europeu do Bom Dia 
Cerâmica. É realizado anualmente no terceiro fim 
de semana de maio nas várias cidades e vilas 
europeias da cerâmica, para chamar a atenção 
da importância da cerâmica e da sua vitalidade 
artística e empresarial. Também Portugal esteve 
presente, antes da pandemia, em várias feiras de 
cerâmica sob o signo ARGILLA, nomeadamente 
em Faenza (Itália) e Argentona (Espanha).

O Agrupamento Territorial Europeu das Cidades 
Cerâmicas (AEuCC), agrega congéneres 
nacionais de Itália (que iniciou o movimento 
no final da década de 90 do século passado), 
França, Espanha, Roménia, Alemanha e 
República Checa, totalizando quase centena e 
meia de cidades cerâmicas europeias.  
Espera-se alargar nos próximos anos o 
Agrupamento a mais alguns países da UE como 
de fora da UE. 

Assim poder-se-á vir a constituir como uma 
das mais importantes plataformas da cerâmica 
mundial vista de forma alargada, uma vez 
que agrega a produção artesanal e criativa à 
produção industrial de qualidade e com base 
histórica.

Nos finais de 2015 Portugal foi visitado por 
responsáveis do Agrupamento Europeu de 
Cooperação Territorial das Cidades da Cerâmica 
Artística e Artesanal (AEuCC - http://www.aeucc.eu), 
que desafiaram alguns municípios cerâmicos, 
entre os quais Aveiro e Ílhavo, para a criação da 
congénere portuguesa, partindo da base do já 
referido projeto das Rotas da Cerâmica lançado 
em 2002.

Até 2018 foram realizadas as diligências 
necessárias para congregar um conjunto de 
quase dezena e meia de municípios portugueses 
produtores tradicionalmente de cerâmica, 
culminando em 18 de abril em Mafra, com a 
assinatura da escritura pública da Associação 
Portuguesa de Cidades e Vilas de Cerâmica 
(APTCVC - ceramicadeportugal.pt). 

Inicialmente constituída pelos municípios de 
Alcobaça, Aveiro, Barcelos, Batalha, Caldas da 
Rainha, Ílhavo, Mafra, Montemor-o-Novo, Redondo, 
Reguengos de Monsaraz, Tondela, Viana do 
Alentejo, Viana do Castelo e Vila Nova de Poiares 
viu juntar-se-lhe nos anos seguintes mais quatro 
centros tradicionais da cerâmica: Porto de Mós, 
Leiria, Condeixa-a-Nova e Oliveira do Bairro.

A APTCVC, como as suas congéneres europeias 
definiu como objetivo melhorar projetos de 
desenvolvimento e cooperação entre cidades 
cerâmicas, nos domínios do património cultural, 
artístico e etnográfico. A estes objetivos juntava-se 
o turismo baseado na cerâmica, na preservação 
e na inovação do artesanato cerâmico (novos 
produtos, design, processos, novos materiais, 
marketing) e na competitividade, como na 
realização de eventos internacionais, promoção da 
cerâmica à escala internacional, etc. 

A criação em 
Portugal de 
uma Associação 
Nacional das 
Cidades e Vilas 
da Cerâmica
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Face a uma sociedade cada vez mais dominada 
pelo rigor do erro zero e da perfeição ao mícron, 
a cerâmica portuguesa, seguindo as tendências 
internacionais, assume-se cada vez mais como 
elemento da criação artística, como expressão 
da falibilidade e incerteza dos materiais e dos 
processos físicos e químicos moldados ao 
fogo, que tanto nos fascinam pela beleza e 
imprevisibilidade.

E disso é testemunho secular as formas que 
a variada cerâmica portuguesa ainda assume 
hoje, utilizando as mais diversas expressões 
tecnológicas ou ligadas à forma de cozedura, 
bem como a criatividade dos ceramistas 
portugueses.

Não admira que um número crescente de 
empresas de cerâmica decorativa e de mesa 
assumam a sua produção como quase artesanal, 
ou seja, com uma elevada integração de mão de 
obra qualificada que lhe dá diferenciação e valor 
acrescentado.

CONCLUSÃO Também há uma emergência crescente de trabalhos 
de autor, realizados por ceramistas portugueses 
ou estrangeiros que residem em Portugal, em 
ateliers, laboratórios de formas ou naquilo que 
internacionalmente é conhecido pelo coworkings, 
onde há partilha de meios e de competências.

Também em muitas cidades e vilas portuguesas, 
como acontece no estrangeiro, cada vez mais se 
assiste à utilização da cerâmica em formas de 
expressão criativa e cultural na arte pública ou na 
formação dos jovens e crianças.

Provavelmente a produção e o consumo da 
cerâmica vai transformar-se profundamente 
nos próximos anos, face às novas tendências 
e obrigações resultantes das questões das 
alterações climáticas, dos conceitos da 
sustentabilidade e da durabilidade, tendendo a 
afirmar-se mais assertivamente na sociedade da 
economia circular. 

Poderá ser um bom sinal para todos nós.
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