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Olaria de Barcelos
Loiça utilitária criada pelas mãos dos mestres oleiros através de técnicas ancestrais.

Barcelos Pottery 
Utilitarian crockery created by the hands of master potters using ancient techniques.



O mundo maravilhoso do figurado abre-nos a porta para a arte popular.
Arte popular característica de Barcelos. Mundo de criatividade que desafia a nossa 
imaginação. 
Cruzamento rico entre a fantasia e a realidade numa expressão colorida e viva da tradição e 
das gentes de Barcelos. 

The wonderful world of figurative opens the door to popular. 
Folk art characteristic of Barcelos. World of creativity that challenges our imagination.
Rich crossing between fantasy and reality in a colorful and vivid expression of the 
tradition and people of Barcelos.



Roteiro do Figurado de Barcelos

Script of the Figurado de Barcelos



A pasta cerâmica é uma substância obtida através da mistura de matérias-primas naturais, 
dos quais fazem parte o caulino e a argila, assim como o feldspato ou a areia. As conjugações 
destas substâncias fazem com que a pasta cerâmica seja uma matéria plástica/moldável 
quando está húmida e resistente após a sua cozedura. 

Diferentes bases de argila, diferentes combinações. É aqui que surgem diversos caminhos: 
podendo partilhar a mesma base argilosa, a terracota, a faiança, o grés ou a porcelana 
variam, primeiro, na composição e depois na forma como são produzidas. Variáveis que lhes 
conferem diferentes características enquanto produto acabado e, por isso, finalidades 
distintas.

Ceramic paste is a substance obtained by mixing natural raw materials, including kaolin 
and clay, as well as feldspar or sand. The combinations of these substances make the 
ceramic paste a plastic / moldable material when it is moist and resistant after cooking. 

Different clay bases, different combinations. It is here that different paths appear: being 
able to share the same clay base, terracotta, earthenware, stoneware or porcelain vary, 
first, in composition and then in the way they are produced. Variables that give them 
different characteristics as a finished product and, therefore, different purposes.

 



  Terracota 
A terracota é um material de base argilosa, caracteriza-se pela cozedura à volta dos 980°C, 

após cozedura apresenta uma elevada porosidade e uma cor natural laranja acastanhado.

Os produtos em terracota apresentam uma baixa resistência mecânica e elevada porosidade, 

necessitando de um acabamento superficial (por exemplo um vidrado) para a tornar 

impermeável. A sua cor deve-se à elevada quantidade de óxido de ferro na composição da 

argila usada e podem ser fabricados diversos produtos para a construção, jardinagem, 

decoração, mas também produtos de mesa, como copos, canecas, pratos e travessas.



Terracotta
Terracotta is a clay-based material, characterized by firing at around 980° C, after firing it 

has a high porosity and a natural brownish orange color. 

Terracotta products have a low mechanical resistance and high porosity, requiring a 

surface finish (for example a glaze) to make it waterproof. Its color is due to the high 

amount of iron oxide in the composition of the clay used and several products can be 

manufactured for construction, gardening, decoration, but also table products, such as 

glasses, mugs, plates and dishes. 



Grés, estilo mineral
O grés é um produto cerâmico de alto-fogo (+-1200ºC). A pasta que lhe dá origem é plástica 

por natureza dando origem a um produto de dureza e densidade elevada, impermeável e de 

tom amarelado/acinzentado.

Os vidrados permitem obter resultados muito orgânicos, que permitem enfatizar o carácter 

mineral desta pasta, tanto pela cor como pela textura. Embora a fusibilidade que resulta das 

altas temperatura a que são submetidos durante a cozedura permita reações muito próprias, 

tradicionalmente, o leque de decorações possíveis é mais reduzido

Este conjunto de características fazem do grés uma solução óptima para loiça de hotel, uma 

vez que a baixa porosidade desta pasta após a cozedura assegura elevada resistência, 

respondendo eficazmente ao seu uso no forno e no congelador.



Stoneware, mineral style 
Stoneware is a high-heat ceramic product (+-1200ºC). The paste that gives it origin is 
plastic in nature giving rise to a product of high hardness and density, waterproof and 
yellowish/grayish tone.

The glazes allow to obtain very organic results, which allow to emphasize the mineral 

character of this paste, both for its color and texture. Although the fusibility that results 

from the high temperatures to which they are subjected during cooking allows very 

specific reactions, traditionally, the range of possible decorations is reduced.

This set of characteristics makes stoneware na optimal solution for hotel ware, since 

the low porosity of this paste after cooking ensures high resistance, responding 

effectively to its use in the oven and in the freezer.



Porcelana, pureza e brancura
Partindo de argilas puras ou purificadas, de plasticidade baixa, a porcelana é, talvez, a 

“menina dos olhos de todos os produtos cerâmicos”: nobre, fina, translúcida, mas densa e 

impermeável, aproximando-se das características do próprio vidro. 

A porcelana é cozida a uma temperatura média que atinge os 1300ºC. Já a nível de 

acabamento, os vidrados da porcelana são bastante duros e resistentes e de acabamento 

brilhante. Habitualmente não apresentam coloração, já que o objetivo é, uma vez mais, 

preservar a brancura natural desta pasta.

Embora se encontrem peças decorativas em porcelana, a loiça de mesa é a maior força deste 

tipo de produto já que permite criar conjuntos de mesa de elevada durabilidade e sofisticação.



Porcelain, purity and whiteness 
Starting from pure or purified clays, of low plasticity, porcelain is, perhaps, the “apple of 

the eye of all ceramic products”: noble, fine, translucent, but dense and impermeable, 

approaching the characteristics of the glass itself. 

The porcelain is cooked at an average temperature that reaches 1300ºC. At the finishing 

level, the porcelain glazes are quite hard and resistant and have a shiny finish. They 

usually do not have coloring, since the objective is, once again, to preserve the natural 

whiteness of this paste.

Although decorative porcelain pieces are found, tableweare is the greastest strength of 

this type of product since it allows creating table sets of high durability and 

sophistication.



Breve história sobre a Fábrica de Porcelana da Vista Alegre
Até princípios do século XIX, Portugal não possuía nenhuma indústria que fabricasse porcelana. Sendo esta muito apreciada em Portugal, a 

maior parte das peças eram importadas quer da China, no início e, mais tarde de outros países da Europa, que entretanto foram descobrindo 

o segredo da sua produção. A porcelana, produto branco, impermeável e translúcido, constituída basicamente por uma mistura de argila, 

caulino, quartzo e feldspato.

Estando Portugal em crise, acabado de sair das Invasões Francesas, vivia-se ainda sobre o rescaldo da Revolução Liberal de 1820. O país 

estava sem  capacidade para  criar estruturas necessárias ao seu desenvolvimento e foi aí que, José Ferreira Pinto Basto (1774-1839), figura 

de destaque na sociedade portuguesa do século XIX, proprietário agrícola, comerciante, decidiu criar uma fábrica de porcelanas, vidro e 

processos químicos. 

Brief history about the Vista Alegre Porcelain Factory 
Until the beginning of the 19th century, Portugal did not have any industry that manufactured porcelain. This being highly 

appreciated in Portugal, most of the pieces were imported either from China, at the beginning and later, from other countries in 

Europe, which meanwhile discovered the secret of their production. Porcelain, a white, waterproof and translucent product, 

consisting basically of a mixture of clay, kaolin, quartz and feldspar. 

Since Portugal was in crisis, having just come out of the French Invasions, there was still the aftermath of the 1820 Liberal 

Revolution. The country was unable to create the necessary structures for its development and it was there that José Ferreira Pinto 

Basto (1774-1839), a prominent figure in 19th century Portuguese society, agricultural owner, trader, decided to create a factory for 

porcelain, glass and chemical processes.



Breve história sobre a Fábrica de Porcelana da Vista Alegre
Começou por adquirir, em 1816 em hasta pública a Quinta da Ermida de Nossa Senhora da Penha de França, datada de 1693, perto da vila 
de Ílhavo à beira do rio Boco. Região rica em matérias primas como barro, areias brancas e finas, seixos cristalizados, elementos 
fundamentais para o fabrico de vidros e porcelanas. O respetivo alvará que autorizou o funcionamento da Fábrica da Vista Alegre foi 
concedido no ano de 1824, pelo rei. É então fundada em 1824, na Quinta da Vista Alegre, no início da 1ª Revolução Industrial, a primeira 
fábrica de porcelana em Portugal.
O fundador associa os seus 15 filhos, passando a fábrica a denominar-se Ferreira Pinto & Filhos. Cinco anos após esta concessão, a Vista 
Alegre recebeu o título de Real Fábrica, um reconhecimento pela sua arte e sucesso industrial.
A Fábrica de Porcelana da Vista Alegre continua a sua laboração até aos dias de hoje, com reconhecimento internacional. Detentora de 
inúmeros prémios a nível nacional e internacional. A sua produção vai desde a loiça utilitária, peças de decoração, peças de autor. Criando 
diversas parcerias ao longo dos anos com os mais variadíssimos sectores da indústria e das artes.

Brief history about the Vista Alegre Porcelain Factory 
He began by acquiring, in 1816 by auction, the Quinta da Ermida de Nossa Senhora da Penha de França, dated 1693, near the village 

oh Ílhavo on the banks of the Boco River. A region rich in raw materials such as clay, fine white sand, crystallized pebbles, essential 

elements for the manufacture of glass and porcelain. The respective permit that authorized the operation of the Vista Alegre Factory 

was granted in 1824, by the king. It was then founded in 1824, at Quinta da Vista Alegre, at the beginning of the 1st Industrial 

Revolution, the first porcelain factory in Portugal.

The founder associates his 15 children, changing the factory to be called Ferreira Pinto & Filhos. Five years after This concession, 

Vista Alegre received the title of Real Fábrica, a recognition for its art and industrial success.

The Vista Alegre Porcelain Factory continues its work in to our days, with international recognition. Holder of numerous awards at 

national and international level. Its productions ranges from utilitarian dishes, decorative and design pieces. Creating several 

partnerships over the years with the most varied sectors of industry and the arts.



Loiça Utilitária                           
Utilitarian Dishes



Escultura                                                    
Sculpture
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Sculpture



Nova aposta da fábrica de porcelana da 
Vista Alegre, parceria com prestigiada 
empresa de design de mobiliário.

New bet from the Vista Alegre 
Porcelain Factory, partnership 
with prestigious furniture design 
company.



…do barro vermelho à porcelana

…from red clay to porcelain

Rota da Olaria | https://youtu.be/KfnV8JgA3Ts | Pottery Route

Olaria Norte de Portugal - Loiça de Barcelos | https://youtu.be/TTrRfY-NQok | Northern Portugal Pottery - Barcelos

Rota do Figurado | https://www.youtube.com/watch?v=KcAB8Df6s8U&feature=emb_logo | Figurative Route

Revista Gerador | https://gerador.eu/semana-da-ceramica-cinco-fabricas-centenarias-que-resistiram-ao-tempo/  | Gerador Magazine

Site da Câmara Municipal de Barcelos | https://www.cm-barcelos.pt/visitar/artesanato/roteiro-do-mundo-maravilhoso-do-figurado-de-barcelos/ | Barcelos City Hall Website

 Blog de viagens | https://www.viajecomigo.com/2017/03/18/museu-vista-alegre-ilhavo-portugal/ | Travel Blog

 Site do jornal Diário de Notícias | https://ocio.dn.pt/estilo/a-vista-alegre-ja-tem-os-pratos-agora-vai-ter-os-moveis/14977/ | Website of Newspaper Diário de Notícias 

Blog da Oficina da Formiga | Formiga´s Blog

 https://oficinadaformiga.com/ceramica-o-que-e-a-terracota-faianca-gres-ou-porcelana-%E2%80%A2-ceramics-what-is-terracotta-earthenware-stoneware-or-porcelain/    
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