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ANEXO 12 - FICHA DE INVENTÁRIO: PRODUÇÃO DE OLARIA PEDRADA EM NISA 
 

1. Nº de Registo· [Nº automático] 

 

IDENTIFICAÇÃO DO BEM CULTURAL IMATERIAL 

2. Designação do bem cultural imaterial 
Qual o nome do bem cultural imaterial? 

 

Produção de olaria pedrada em Nisa 
 

3. Tipo de bem cultural imaterial 
O bem cultural imaterial ainda existe nos dias de hoje? 

 

Actual   Histórico  
 

4. Local de realização – área geográfica 
Em que locais existe o bem cultural imaterial? 
 

Nacional        

        

 Região Distrito 
Regional  

 Alentejo Portalegre 

        

 Concelho Freguesia Lugar 
Local  

 Nisa Nossa Senhora da Graça  
        

Outro   Qual?       
 

5. Outras designações do bem cultural imaterial e correspondentes áreas geográficas 
Que outros nomes possui o bem cultural imaterial? Onde toma esses nomes? 

 

    

Olaria pedrada de Nisa 

Olaria regional de Nisa 

Cerâmica pedrada 

Olaria empedrada 

Todas as designações são utilizadas localmente, em Nisa.      
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Domínios 
Qual é o Domínio do bem cultural imaterial?  

 

Domínios 6. Principal� 
7. Outros 
relacionados 

Tradições e expressões orais   

Artes do espectáculo   

Práticas sociais, rituais e eventos festivos   

Conhecimentos e práticas relacionados 
com a natureza e o universo 

  

Aptidões ligadas ao artesanato tradicional   

Outro. Qual? 
 
 

  

 

8. Categoria principal 
A que categoria pertence o património cultural imaterial?  

 

Cerâmica; Artes decorativas 
 

9. Categorias associadas 
Existem outras categorias a que o bem cultural imaterial pertence?  

 

Artes plásticas 
 

10. Subcategorias 
Em que subcategoria se insere o património cultural imaterial?  
 

Olaria; Cerâmica 
 

 

DESCRIÇÃO DO BEM CULTURAL IMATERIAL 

11. Descrição do bem cultural imaterial  
Descreva o bem cultural imaterial: 
 

Em Nisa existem ainda três olarias em actividade, fabricando peças de morfologia 
tradicional (potes, barris, asados, etc.). As três oficinas são empresas familiares, em que 
os oleiros fabricam as peças e as suas mulheres decoram-nas, com a ajuda de mulheres 
geralmente pagas à peça – são as pedradeiras. 

Actualmente, as três olarias de Nisa fabricam objectos com uma morfologia e 
decoração bastante idêntica. A técnica de fabrico das peças em barro que aqui se 
descreve foi observada na oficina de António Pequito, oleiro que aparenta utilizar ainda 
uma tecnologia tradicional.  

Pequito utiliza ainda a roda de oleiro accionada com o pé, mas os outros oleiros de 
Nisa já se renderam à comodidade da roda eléctrica. 
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Depois de serem fabricadas na roda de oleiro, as peças sofrem uma primeira 
secagem de cerca de 12 horas antes de lhes serem colocadas as asas e os bicos. As asas 
não são fabricadas na roda; o oleiro molda-as com a lamuge, um barro mais fino e 
maleável, colando-as em seguida na peça. 

Para adquirirem a característica cor vermelha, a “aguada” ou “tinta” é colocada num 
alguidar e as peças são aí imersas por partes. Nas peças de maior porte, o oleiro cobre 
com “tinta” toda a superfície externa com o auxílio da aplanata (pedaço de feltro que 
utiliza em todas as ocasiões em que é necessário alisar as peças). Após uma breve 
secagem, as peças são alisadas segunda vez com a aplanata embebida em água limpa. Em 
seguida, as peças, são postas a secar durante algum tempo até ganharem consistência 
suficiente para serem pedradas. 

O cascalho utilizado na decoração é obtido cozendo as grandes pedras de quartzo 
no forno para as tornar mais friáveis, e partindo-as depois o oleiro com o auxílio de uma 
pedra de calçada, o paralelo, em cima de uma laje do chão da oficina destinada a esse 
fim. Em seguida, os fragmentos de quartzo assim obtidos são passados por três crivos, 
ficando divididos em três calibres: pedra de 1ª com diâmetro de 1/2mm; pedra de 2ª 
com diâmetro de 2/3mm; e pedra de 3ª com diâmetro de 3/4mm.  

A decoração das peças comporta três fases:  
A pedradeira começa por riscar a peça com auxílio de uma agulha de coser, 

utilizando tampas ou casquilhos de lâmpadas para desenhar círculos, delineando assim o 
desenho que irá em seguida ser preenchido com os pequenos fragmentos de quartzo.  

Para pedrar a peça, a pedradeira escolhe uma pedrinha e aplica-a no risco, tendo o 
cuidado de colocar a parte mais pontiaguda no barro, ficando a face mais lisa virada para 
o exterior. Em seguida, empurra-a com a unha do polegar ou do dedo indicador, de forma 
que fique bem incrustada, e à face do barro. Esta aplicação é realizada no colo da 
pedradeira, quando se trata de peças redondas, e sobre uma mesa, quando se trata de 
pratos. Quando se prevê que a operação seja demorada, as peças são embrulhadas em 
plástico para não secarem demasiado. Depois de completamente empedrada, 
frequentemente é delineado um segundo risco em redor dos motivos, e são delineados os 
desenhos incisos, recorrendo sempre à agulha de coser. Só então a peça se encontra 
pronta para a secagem final e posterior cozedura, quando se encontrar totalmente seca. 

As peças são cozidas a cerca de 980º. 
Todos os recipientes fabricados presentemente em Nisa apresentam motivos 

decorativos semelhantes, sem grandes variações de oficina para oficina. 
Os barros pedrados eram tradicionalmente recipientes ligados à água, mas 

actualmente cumprem funções essencialmente decorativas. 
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12. Praticantes do bem cultural imaterial 
Quem são os praticantes do bem cultural imaterial?  

 

Oleiros (homens) – fabrico das peças na roda: 
- António Pequito 
- António Louro 
- António Piedade 
 
Pedradeiras (mulheres) – decoração das peças: 
- Joaquina Pequito 
- Maria da Graça Louro 
- Antónia Piedade 
- Outras pedradeiras, a identificar 
 

13. Acesso ao bem cultural imaterial  
O bem cultural imaterial pode ser conhecido por qualquer pessoa?  

 

Acesso livre   Acesso condicionado  

 
Descrição do acesso ao bem cultural imaterial  
Explique. 
 

É possível visitar as olarias e assistir ao fabrico e decoração das peças 

 
 

14. Contexto espacial 
Em que local é realizado o bem cultural imaterial? 
 

Nas oficinas dos oleiros, que geralmente são microempresas empresas familiares.  
A olaria de Pequito possui dois barreiros, e uma das paredes está preparada para 

permitir que o oleiro atire o barro à parede.  
As oficinas são aquecidas por forma a garantir uma secagem das peças mais célere. 
 
Existe em ambas as oficinas uma área onde as pedradeiras trabalham, embora 

algumas delas trabalhem em casa, à peça. 
 

15. Contexto temporal 
O bem cultural imaterial realiza-se: 

 

Anual  Sazonal  Localizado no tempo 

     

 
Especificação do contexto temporal 
Explique quando: 
 

Durante o Inverno (entre Novembro e Março-Maio), a produção de peças diminui 
drasticamente, devido ao tempo e à humidade e à pouca procura.  

A olaria de António Louro está a ser preparada para laborar todo o ano. 
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16. Língua utilizada na prática do bem cultural imaterial  
Que língua falam os praticantes durante a realização do bem cultural imaterial? 

 

Português   Outra  Qual?       
 

17. Elementos do património cultural imaterial associados ao bem cultural imaterial  
Há outros bens culturais imateriais associados a este bem? Quais? 
 

 - Preparação do barro 
O barro, extraído e distribuído aos oleiros pela Câmara Municipal de Nisa, é 

colocado num barreiro a derregar na proporção de duas partes de barro branco, 
proveniente da herdade de Estibas, propriedade da Santa Casa da Misericórdia para uma 
parte de barro preto, proveniente da Fonte Seca, da herdade de Maria Dias. 

Depois de derregado, o barro é bem misturado com a água, e passado para um 
segundo barreiro através de um crivo, onde ficam retidas as impurezas. Ao fim de uma 
semana, o barro juntou-se no fundo do barreiro e o oleiro ou a esposa vão 
cuidadosamente retirando o excesso de água que assoma à superfície. Em seguida, para 
retirar a restante água do barro e torná-lo apto a ser trabalhado na roda, o oleiro deita 
o barro à parede que fica por cima dos barreiros. Quando o barro perde o excesso de 
humidade, cai nas tábuas que o oleiro, entretanto, colocou sobre os barreiros. Depois de 
amassado, o barro fica pronto a ser trabalhado. 

 
- Preparação da “aguada” ou “tinta” 
Os barros de Nisa adquirem a sua característica tonalidade vermelha através do 

tingimento da superfície externa com barro líquido desta cor. Para preparar a tinta, o 
oleiro dissolve o barro em água durante algumas horas e, em seguida, passa-o por uma 
peneira para lhe retirar as impurezas. 

 

- Preparação do quartzo 
As pedras cruas, são trazidas com várias dimensões e colocam-se no forno a cozer 

durante 7 ou 8 horas. As pedras são geralmente partidas depois de frias, consoante a 
necessidade. São partidas com um paralelepípedo da calçada em cima de uma pedra de 
cantaria e em seguida passadas por vários crivos. Os oleiros de Nisa possuem 3 crivos, 
com os quais obtêm pedrinhas de três tamanhos: pedra grossa ou de 3ª, com diâmetro de 
3/4mm, pedra média ou de 2ª, com diâmetro de 2/3mm, e pedras pequenas ou de 1ª, com 
diâmetro de 1/2mm. A mais utilizada é a de 2ª, que faz trabalhos mais vistosos que a de 
3ª, mas não é necessário tanto trabalho como com a pedra de 1ª. Na olaria de Pequito, é o 
próprio oleiro a pisar as pedras e joeirá-las. Na olaria de Louro, são as mulheres – as 
pedradeiras – que as partem «com o paralelo» e joeiram as pedras. 

18. Bens culturais imóveis associados ao bem cultural imaterial  
Há bens culturais imóveis associados a este bem? Quais? 
 

Oficinas onde são fabricadas as peças em barro.  
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19. Bens culturais móveis associados ao bem cultural imaterial  
Há bens culturais móveis associados a este bem? Quais? 
 

Atoquina: Bancada junto da roda onde o oleiro amassa o barro e coloca os 
instrumentos que necessita. 

Roda de oleiro: Equipamento para fabricar a peça de barro, que pode ser movido a 
pé ou eléctrico 

 

20. Registos gráficos, sonoros, audiovisuais ou outros 
Existem registos gráficos, sonoros audiovisuais ou outros?  
 

Existem vários registos sonoros e audiovisuais resultantes dos trabalhos que têm 
sido realizados sobre a olaria de Nisa em escolas, na Câmara Municipal, etc. 

Um dos oleiros, António Pequito, possui um vídeo realizado pelo filho em 1997. 
 
  

21. Léxico relacionado com o bem cultural imaterial 
Palavras relacionadas com o bem cultural imaterial: 
 

Aguada: Solução de barro vermelho e água utilizada para dar uma cor mais vermelha 
às peças em barro 

Aplanata: Pedaço de pano grosso com cerca de 10x10 cm que o oleiro utiliza para 
alisar as peças.  

Atoquina: Bancada junto da roda onde o oleiro amassa o barro e coloca os 
instrumentos que necessita. 

Barranhão: Recipiente com água que o oleiro tem junto de si, sobre a atoquina, 
quando trabalha.  

Desquente: Tempo de aquecimento do forno  

Lamuge: Barro fino resultante dos excedentes do fabrico das peças que o oleiro 
utiliza para alisar as mesmas e para fabricar as asas 

Pedrar: Colocar as pedrinhas no(s) risco(s) 

Riscar: Marcar na peça o local (riscos) onde irão ser inseridas as pedrinhas 
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22. Historial do bem cultural imaterial 
Historial do bem cultural imaterial: 

 

Origem desconhecida. As primeiras referências escritas à olaria pedrada remontam 
ao séc. XVI. Há referências de ter sido executada em Montemor-o-Novo, Sardoal e 
Pombal. 

Quanto a Nisa, não se conhecem referências relativas ao fabrico de olaria nesta 
localidade anteriores aos finais do séc. XIX. Charles Lepierre menciona a existência de 
cinco olarias, afirmando que «na louça para água usa-se muito o cascalho branco (sílica) 
para embutir na superfície externa dos vasos, formando desenhos e ramagens curiosos e 
característicos, como tive ocasião de observar» (1899). Solange Parvaux cita a presença 
de quatro olarias em 1905, não especificando o tipo de loiça que fabricavam. Vergílio 
Correia recorda, em 1912, os «(…) potes de Niza e Extremoz, cujas paredes se enchem 
de desenhos formados pela incrustação de pedacinhos de mármore branco (…)». Leite de 
Vasconcelos, por sua vez, apresenta a figura de uma peça empedrada no Boletim de 
Etnografia publicado em 1923 e Emanuel Ribeiro, por volta de 1925, classifica Nisa como 
um centro de fabrico de loiça com ornamentos incrustados. Por fim, Parvaux regista 
sete olarias à data do trabalho de campo em 1959-61.  

A cerâmica pedrada também se fabricou no Cacheiro até aos anos 1990, quando o 
último oleiro, José Lopes, se reformou. Existe a possibilidade de este tipo de cerâmica 
ter origem em Espanha (Ceclavin) para zonas mais rurais do Concelho (Cacheiro) e depois 
para Nisa. 

 

23. Disseminação do bem cultural imaterial - bens semelhantes 
Outras localidades onde existem bens culturais imateriais semelhantes: 
 

Em Estremoz, a preparação do quartzo é idêntica à efectuada em Nisa, mas são 
apenas cravadas três pedrinhas de quartzo em relevos acrescentados de barro 
disseminados sobre a peça. 

Em Espanha pedrar o barro à semelhança do efectuado em Nisa ainda se executa em 
Ceclavin, na Extremadura. 

 
 

24. Outras informações 
Outras informações sobre o bem cultural imaterial: 
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SALVAGUARDA DO BEM CULTURAL IMATERIAL 

25. Modo de transmissão do bem cultural imaterial  
Como é realizada a transmissão do bem cultural imaterial?  

 
 
 
 
 
 
 
  

Aprendizagem formal  

  

Aprendizagem não formal  

  

Aprendizagem informal  

  

Não é realizada transmissão  

26. Descrição da transmissão do bem cultural imaterial  
Indique quem realiza a transmissão do bem cultural imaterial, onde o faz e de que forma é feita essa 

transmissão: 
 

Actualmente não é realizada transmissão. 
Até ao ano 2000 a Câmara Municipal de Nisa promoveu algumas acções de formação 

ministradas pelos oleiros em espaço disponibilizado pela Câmara Municipal de Nisa, mas 
nenhum dos formandos seguiu a profissão. 

O programa Escolas-Oficina que decorreu em 1997 não teve resultados positivos. 
 
 

27. Avaliação dos resultados da transmissão do bem cultural imaterial  
Considera que a transmissão do bem cultural imaterial está a ser bem sucedida? Explique porquê. 
 

Actualmente não é realizada transmissão. 
Apesar de haver sempre formandos interessados nos cursos realizados em finais dos 

anos 1990, remunerados pelo Fundo Social Europeu, estes acabaram por abandonar a 
actividade, pois viram a formação como um emprego temporário e sem perspectivas de 
futuro. 

 
 

28. Entidades que promovem ou apoiam o bem cultural imaterial  
Refira o/s indivíduo/s ou entidade/s que apoiam o bem cultural imaterial: 
 

Câmara Municipal de Nisa. 
 

29. Descrição das medidas de salvaguarda existentes 
Indique as medidas de salvaguarda que já se encontram implementadas: 
 

- Apoio às oficinas através da extracção e transporte do barro e do quartzo; 
- Apoio à participação em feiras nacionais e internacionais. 
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30. Aferição da possibilidade de extinção 
Acha que o bem cultural imaterial se encontra em perigo? Porquê? 
 

Sim, pois embora existam ainda três olarias em actividade, as gerações mais novas 
não demonstram interesse pela actividade, pelo que o bem cultural imaterial poderá 
desaparecer com a presente geração. 

Os processos produtivos não evoluíram. 
As vendas são fracas. 
 

31. Descrição das medidas de salvaguarda necessárias 
Que medidas poderiam ser tomadas para salvaguardar o bem cultural imaterial? 
 

- Mais aprendizagem por parte dos jovens; 
- Acções de sensibilização junto da geração mais jovem; 
- Maior atractividade das peças através de uma intervenção controlada de designers; 
- Certificação dos barros pedrados; 
- Maior divulgação junto dos potenciais compradores; 
- Realização de trabalhos de investigação para conhecer melhor este bem. 
 

32. Acesso em linha a informação sobre o bem cultural imaterial  
Conhece websites que dão a conhecer este bem cultural imaterial? Indique o endereço electrónico: 

 

http://www.activartes.com/; http://www.cm-nisa.pt   
 

 

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SOBRE O BEM CULTURAL IMATERIAL 

33. Trabalhos de pesquisa não publicados 
Trabalhos de pesquisa realizados mas não publicados: 
 

CABRAL, Clara Bertrand, 2002, As bilhas bordadas: Passado e Presente; Aquém e Além 
Fronteiras. Estudo comparativo dos barros pedrados de Nisa, Cacheiro e Ceclavín, Universidade 
Técnica de Lisboa, Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, Trabalho do curso 
conducente a mestrado em Ciências Antropológicas. 

LOURO, Ana Maria da Silva, 1996, A arte de sujar as mãos criando: os barros pedrados de 
Nisa, Universidade Nova de Lisboa, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, Seminário de 
Investigação da Licenciatura em Antropologia 

 

34. Trabalhos de pesquisa em curso 
Trabalhos de pesquisa em curso: 
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35. Referências bibliográficas actuais (com menos de 10 anos) 
Referências bibliográficas actuais sobre o bem cultural imaterial (com menos de 10 anos): 
 

CABRAL, Clara Bertrand, 2004, A colecção de barros pedrados do Museu Nacional de 
Arqueologia: ensaio de contextualização no âmbito da olaria de Nisa (artigo) in “O Arqueólogo 
Português”, revista do Museu Nacional de Arqueologia, 2003, série IV, volume 21, Lisboa, pp. 301-
340 

PERDIGÃO, Teresa, 2003, Tesouros do Artesanato Português – Olaria e Cerâmica, Edições 
Verbo 

________, 2003, As Idades da Terra – Formas e Memórias da Olaria Portuguesa, IEFP 
________, 2003, Mestres Artesãos do Século, IEFP 
 

36. Outras referências bibliográficas 
Outras referências bibliográficas sobre o bem cultural imaterial: 
 

CARNEIRO, Eugénio Lapa, 1989, Empedrado, Técnica de decoração cerâmica, Fichas de 
Olaria, 1, Câmara Municipal de Barcelos, Museu de Olaria, Barcelos 

LEPIERRE, Charles, 1912, Estudo químico e tecnológico sôbre a cerâmica portuguesa 
moderna, Boletim do Trabalho Industrial, Lisboa [1ª edição:1899] 

PARVAUX, Solange, 1968, La Céramique Populaire du Haut-Alentejo, Presses Universitaires 
de France / Fondation Calouste Gulbenkian 

PEIXOTO, Rocha, 1995, «Indústrias Populares As Olarias de Prado» in Etnografia 
Portuguesa (Obra Etnográfica Completa), Publicações D. Quixote, Lisboa, pp 89-132. 

RIBEIRO, Emanuel, s/ data [1925(?)], Água Fresca – Apontamentos sobre olaria nacional, 
Tipografia Sequeira Limitada, Porto 

RIBEIRO, Margarida, 1961, «Cerâmica popular de Nisa» in Revista de Dialectologia y 
Tradiciones Populares, Tomo XVII, Cuaderno 4º, C. Bermejo, Impresor, Madrid 

SARDINHA, Olinda, 1997, «Olarias pedradas portuguesas: contribuição para o seu estudo. 1. 
Os objectos procedentes do Convento de Santa Ana e do Hospital Real de Todos os Santos» in O 
Arqueólogo Português, Série IV, 8/10, 1990-1992, p.487-512, Museu Nacional de Arqueologia 
(separata) 

VASCONCELLOS, José Leite de, 1982, Etnografia Portuguesa, Vol I, Livro III – “Vida 
Tradicional Portuguesa”, Imprensa Nacional, Lisboa [escritos anteriores a 1941] 

 
Documentos da responsabilidade da Associação “Oficinas do Convento” (Montemor-o-Novo) 

37. Património cultural imóvel classificado relacionado com o bem cultural imaterial 
Património cultural imóvel classificado relacionado com o bem cultural imaterial: 
 

      
 

38. Património cultural móvel referenciado relacionado com o bem cultural imaterial 
Património cultural móvel referenciado relacionado com o bem cultural imaterial 
 

Existem acervos de barros pedrados de Nisa nos seguintes Museus: 
- Museu Nacional de Etnologia (integração do acervo do Museu de Arte Popular); 
- Museu de Olaria de Barcelos; 
- Museu Nacional de Arqueologia. 
 
 



FICHA DE INVENTÁRIO: PRODUÇÃO DE OLARIA PEDRADA EM NISA 11 

 

DADOS DO INFORMANTE 

39. Nome:  

António Pequito 
 

40. Tipo de actor/a 
O senhor/a é 
 

Mestre   Promotor/a  
     

Executante   Patrocinador/a  
     

Aprendiz/a ou Educando/a   Investigador/a  
     

Formador/a   Tutela  
     

Responsável em associação   Mediador/a  
     
Outro  Qual?        

41. Descrição do envolvimento do/a actor/a 
Explique a sua relação com o bem cultural imaterial: 
 

Oleiro 
 

42. Aprendizagem do actor/a 
Sabe executar o bem cultural imaterial? Onde e como aprendeu?   
 

Aprendeu enquanto jovem com um mestre oleiro 
 

43. Organismo 
Pertence a um organismo relacionado com o bem cultural imaterial?  
 

Designação  Sem organismo  
 

44. Contactos: 

Morada 
Rua 25 de Abril, 72   
6050-343 NISA 

Telefone 245 412 182 
Fax  
Telemóvel  
E-mail   

45. Local e data de preenchimento do questionário: 

Não preencheu; informante 
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DADOS DO INFORMANTE 

39. Nome:  

Joaquina da Graça Mendes 

40. Tipo de actor/a 
O senhor/a é 
 

Mestre   Promotor/a  
     

Executante   Patrocinador/a  
     

Aprendiz/a.ou Educando/a   Investigador/a  
     

Formador/a   Tutela  
     

Responsável em associação   Mediador/a  
     
Outro  Qual?        

41. Descrição do envolvimento do/a actor/a 
Explique a sua relação com o bem cultural imaterial: 
 

Pedradeira 
 

42. Aprendizagem do actor/a 
Sabe executar o bem cultural imaterial? Onde e como aprendeu?   
 

Aprendeu enquanto jovem com outras pedradeiras 
 

43. Organismo 
Pertence a um organismo relacionado com o bem cultural imaterial?  
 

Designação  Sem organismo  
 

44. Contactos: 

Morada 
Rua 25 de Abril, 72   
6050-343 NISA 

 

Telefone 245 412 182  
Fax   
Telemóvel   
E-mail    

45. Local e data de preenchimento do questionário: 

Não preencheu; informante 
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DADOS DO INFORMANTE 

39. Nome:  

António Louro 
 

40. Tipo de actor/a 
O senhor/a é 
 

Mestre   Promotor/a  
     

Executante   Patrocinador/a  
     

Aprendiz/a.ou Educando/a   Investigador/a  
     

Formador/a   Tutela  
     

Responsável em associação   Mediador/a  
     
Outro  Qual?        

41. Descrição do envolvimento do/a actor/a 
Explique a sua relação com o bem cultural imaterial: 
 

Oleiro 
 

42. Aprendizagem do actor/a 
Sabe executar o bem cultural imaterial? Onde e como aprendeu?   
 

Aprendeu enquanto jovem com um mestre oleiro 
 

43. Organismo 
Pertence a um organismo relacionado com o bem cultural imaterial?  
 

Designação  Sem organismo  
 

44. Contactos: 

Morada 
Rua Sidónio Pais, 36 
6050-330 Nisa 

Telefone 245 412 826 
Fax  
Telemóvel  
E-mail   

45. Local e data de preenchimento do questionário: 

Não preencheu; informante 
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DADOS DO INFORMANTE 

39. Nome:  

Maria da Graça Louro 

40. Tipo de actor/a 
O senhor/a é 
 

Mestre   Promotor/a  
     

Executante   Patrocinador/a  
     

Aprendiz/a.ou Educando/a   Investigador/a  
     

Formador/a   Tutela  
     

Responsável em associação   Mediador/a  
     
Outro  Qual?        

41. Descrição do envolvimento do/a actor/a 
Explique a sua relação com o bem cultural imaterial: 
 

Pedradeira 
 

42. Aprendizagem do actor/a 
Sabe executar o bem cultural imaterial? Onde e como aprendeu?   
 

Aprendeu enquanto jovem com outras pedradeiras 
 

43. Organismo 
Pertence a um organismo relacionado com o bem cultural imaterial?  
 

Designação  Sem organismo  
 

44. Contactos: 

Morada 
Rua Sidónio Pais, 36 
6050-330 Nisa 

 

Telefone 245 412 826  
Fax   
Telemóvel   
E-mail    

45. Local e data de preenchimento do questionário: 

Não preencheu; informante 
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DADOS DO INFORMANTE 

39. Nome:  

Clara Bertrand Cabral 

40. Tipo de actor/a 
O senhor/a é 
 

Mestre   Promotor/a  
     

Executante   Patrocinador/a  
     

Aprendiz/a.ou Educando/a   Investigador/a  
     

Formador/a   Tutela  
     

Responsável em associação   Mediador/a  
     
Outro  Qual?        

41. Descrição do envolvimento do/a actor/a 
Explique a sua relação com o bem cultural imaterial: 
 

Realização de trabalho de campo nas olarias em Nisa. Preencheu um questionário de 
acordo com a informação recolhida junto dos informantes António Pequito, Joaquina da 
Graça Mendes, António Louro e Maria da Graça Louro. 

42. Aprendizagem do actor/a 
Sabe executar o bem cultural imaterial? Onde e como aprendeu?   
 

Não  

43. Organismo 
Pertence a um organismo relacionado com o bem cultural imaterial?  
 

Designação Comissão Nacional da UNESCO  Sem organismo  
 

44. Contactos: 

Morada 

Rua Latino Coelho, nº 1 
Edifício Aviz, Bloco A1 – 10º 
1050-132 LISBOA 

Telefone (+351) 21 356 63 16 
Fax (+351) 21 356 63 19 
Telemóvel  
E-mail clara.cabral@unesco.pt  

45. Local e data de preenchimento do questionário: 

Outubro de 2007 
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DADOS DO INFORMANTE 

39. Nome:  

Carla Calado Sequeira 

40. Tipo de actor/a 
O senhor/a é 
 

Mestre   Promotor/a  
     

Executante   Patrocinador/a  
     

Aprendiz/a.ou Educando/a   Investigador/a  
     

Formador/a   Tutela  
     

Responsável em associação   Mediador/a  
     
Outro  Qual?        

41. Descrição do envolvimento do/a actor/a 
Explique a sua relação com o bem cultural imaterial: 
 

Técnica superior da área da cultura na Câmara Municipal de Nisa.  Como responsável 
pelo Museu do Bordado e do Barro, tem como tarefa principal estudar e contactar os 
oleiros e tudo o que envolve a olaria pedrada.  

 

42. Aprendizagem do actor/a 
Sabe executar o bem cultural imaterial? Onde e como aprendeu?   
 

Não  

43. Organismo 
Pertence a um organismo relacionado com o bem cultural imaterial?  
 

Designação Câmara Municipal de Nisa Sem organismo  
 

44. Contactos: 

Morada 

Câmara Municipal de Nisa 
Pç. do Município 
6050-358  

Telefone (+351) 245 410 000 
Fax (+351) 245 412 799 
Telemóvel  
E-mail cultura@cm-nisa.pt  

45. Local e data de preenchimento do questionário: 

Março de 2008 
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DADOS DO INFORMANTE 

39. Nome:  

João Pedro Lamas Ferreira   

40. Tipo de actor/a 
O senhor/a é 
 

Mestre   Promotor/a  
     

Executante   Patrocinador/a  
     

Aprendiz/a.ou Educando/a   Investigador/a  
     

Formador/a   Tutela  
     

Responsável em associação   Mediador/a  
     
Outro  Qual?        

41. Descrição do envolvimento do/a actor/a 
Explique a sua relação com o bem cultural imaterial: 
 

Formador da área Cerâmica do CEARTE - Centro de Formação Profissional do 
Artesanato 

 

42. Aprendizagem do actor/a 
Sabe executar o bem cultural imaterial? Onde e como aprendeu?   
 

 
 

43. Organismo 
Pertence a um organismo relacionado com o bem cultural imaterial?  
 

Designação  Sem organismo  
 

44. Contactos: 

Morada 

Rua dos Oleiros 
Carapinhal 
3220-200 Miranda do Corvo 

 

Telefone   
Fax   
Telemóvel 965893498  
E-mail joao.ferreira@cearte.pt   

45. Local e data de preenchimento do questionário: 

Janeiro de 2008 
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INFORMAÇÕES DE INVENTÁRIO  
(a preencher pela entidade de validação) 

46. Nº de Inventário:       

47. Nº de Registo de bens culturais imateriais relacionados 
 

Nº de Registo Designação do bem cultural imaterial 

  

  

  

  

  
 

48. Consentimento para a inventariação 

      
 

49. Organismo, responsável e data de validação  
 
Nome e contacto do organismo: 

      
 
Nome e contacto do responsável: 

      
 
Local e data de validação: 

 

50. Observações 
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INFORMAÇÕES PARA A SALVAGUARDA (a preencher pela tutela) 

51. Acções de sensibilização em curso ou planeadas 

 
Recentemente decorreu o projecto EQUAL «Potencializar recursos; valorizar e 

qualificar pessoas e organizações» que visava, entre outros objectivos, promover as artes 
tradicionais*. A Câmara Municipal de Nisa pretende continuar o trabalho de 
sensibilização dos jovens do 1º ciclo iniciado com este projecto. 

 
Espera-se que a inauguração do Museu do Bordado e do Barro em Julho/Agosto de 

2008 seja factor de sensibilização 
 

* Consultar em https://webgate.ec.europa.eu/equal/jsp/dpComplete.jsp?cip=PT&national=2004-
141#innovation  
 

52. Acções de promoção e divulgação em curso ou planeadas 

Feira anual de artesanato e gastronomia de Nisa «Nisartes», que decorre em finais 
de Julho / princípios de Agosto 

 
Projecto de organização bienal de umas “Jornadas Técnicas de Olaria” 
 

53. Acções de revitalização em curso ou planeadas 
 

Não existem 
 

54. Legislação e regulamentação existente sobre o bem cultural imaterial  
 

Está a ser criada a marca «Nisa» de certificação dos produtos artesanais 
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55. Análise SWOT (Strenghts, Weaknesses, Opportunities, Threats) 
Se já foi realizada, indicar as coordenadas; se se encontra em curso indicar entidade responsável e data de 

conclusão; se está planeada indicar data provável de realização) 

 
QUADRO SWOT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Forças 

• Carácter identitário: tipo de olaria 
claramente associado ao território 

• Originalidade da decoração 

• Abertura das olarias ao público com 
demonstração dos processos de 
fabrico 

• Possibilidade de produção 
personalizada / adaptação à procura 

• Existência de um espaço expositivo 

• Pólo de atracção turística 

 

Oportunidades 

• Representação simbólica de um modo 
de vida rural em desaparecimento 

• Desenvolvimento do turismo cultural  

• Exemplo de técnica artesanal 

• Possibilidade de desenvolvimento de 
projectos na área do design  

• Programas comunitários de apoio  
(via turismo) 

 

Debilidades 

• Perda de funcionalidade dos 
produtos 

• Poucos produtores 

• Idade dos produtores 

• Ausência de transmissão do saber-
fazer 

• Desinteresse dos jovens  
(olaria como trabalho sujo e repetitivo) 

• Actividade pouco rentável  
(oleiros necessitam 2ª actividade) 

• Fraca divulgação deste tipo de 
produto  

Ameaças 

• Isolamento territorial e dificuldade 
de acesso aos locais de produção 

• Concorrência (incluindo a disseminação de 
lojas chinesas com produtos baratos) 

• Fraca procura 

• Falta de formação profissional dos 
artesãos 

• Inexistência de qualquer sistema de 
ou mecanismo de financiamento 
específico de apoio 

• Inexistência de uma cadeia de 
comercialização do artesanato 
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MATRIZ DE CONFRONTAÇÃO SWOT 

Vertente interna 

Forças (S) Debilidades (W) 
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Representação 
simbólica + +   + +  -   - - - 
Turismo 
cultural + + +  + + -     - - 
Exemplo de 
técnica 
artesanal 

+ + +  + + -   - - - - 

Projectos 
design + +  + +    -  - - - O
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 (
O
) 

Programas 
apoio +  +  + + -    -   

Isolamento 
territorial   + + + + + -     - - 

Concorrência + +  +  + -   -  - - 

Fraca procura + + + + + + -    - - - 
Falta formação 
profissional  +     -   - - - - 
Inexistência 
apoio   +  + + -  -  - -  
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Inexistência 
cadeia 
comercialização 

  + + + + -     - - 



FICHA DE INVENTÁRIO: PRODUÇÃO DE OLARIA PEDRADA EM NISA 22 

56. Plano de gestão do bem cultural imaterial 
 Indique as coordenadas 
 

Ainda não existe; espera-se que venha a ser criado com a abertura do Museu e com a 
certificação da marca artesanato de Nisa. 

O conjunto dos dados obtidos no inventário permite propor que a salvaguarda da 
produção da olaria pedrada em Nisa deva passar pela divulgação da manifestação como 
exemplo de uma técnica artesanal original, com uma forte carga identitária e de ligação 
ao território.  

Deverá ser posta em prática uma estratégia de divulgação e promoção turística, que 
dê a conhecer este tipo de olaria e permita o aumento da procura, potenciando assim a 
rentabilidade da actividade e despertando o interesse de futuros profissionais.  

Deverão ser delineadas acções de formação para os artesãos activos para que 
possam melhorar a produção em termos de qualidade e racionalização dos recursos; 
simultaneamente, deverão ser criados projectos design que permitam uma 
refuncionalização dos produtos, aumentando assim a sua procura e rentabilidade.  

O facto de existirem poucos produtores não deve ser imediatamente abordado, pois 
a fraca rentabilidade e procura não aconselham um aumento da concorrência directa; 
todavia, deverá ser feito o possível para sensibilizar os mais jovens para esta actividade 
e deverão ser contactados os Centros de Formação Profissional para que a olaria pedrada 
seja formalmente ensinada.  

Por fim, deverão ser identificados promotores e patrocinadores, e angariados apoios 
através de acções de informação e de sensibilização. 

 
 

57. Possíveis fontes de financiamento para a salvaguarda  
Indique as fontes. 
 

Talvez o QREN. 
 

 

58. Benefícios e incentivos fiscais 
 

Não se aplica 
 

59. Classificação Nacional  
Especifique 

 

Não se aplica 
 

60. Listas da UNESCO  
Resuma a situação 

 
Possibilidade de candidatura à Lista representativa do Património Cultural Imaterial 

da Humanidade 
 

 


