ROTEIRO DA OLARIA
O roteiro da olaria, gerido pelo Museu de Vila Franca do Campo, é constituído por uma rede
relacional, vocacionada para a promoção da arte cerâmica estabelecida tradicionalmente
na Vila Nova (freguesia de São Pedro), e que envolve ceramistas, unidades produtivas,
elementos materiais e imateriais, uma exposição permanente e instituições públicas.

CERAMISTAS, UNIDADES PRODUTIVAS E PÓLOS MUSEOLÓGICOS
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A LOUÇA DA VILA
A olaria de Vila Franca do Campo remonta à segunda metade do século XVI e laborava
tradicionalmente com argilas importadas da vizinha ilha de Santa Maria. Até ao século XIX,
os oleiros constituíram uma classe organizada de oficiais mecânicos associados em torno
do Padroeiro, Santo António, cujo culto se manteve até aos dias de hoje.
Em 1930, 22 oleiros animavam as ruas da Vila Nova (freguesia de São Pedro), produzindo
recipientes usados no transporte, depósito e consumo de líquidos (água, leite e vinho), na
preparação e conservação de alimentos, na higiene do corpo e da roupa, no cultivo de plantas
e na criação de animais, torneando e modelando também brinquedos para as crianças. A
louça era cozida em dois grandes fornos colectivos de aluguer mas, na segunda metade do
século XX, foram-se divulgando fornos individuais.
A emigração para o Brasil (sécs. XIX-XX) e os oleiros de torna-viagem influenciaram a olaria
vilafranquense que passou a produzir peças artísticas.
A louça da Vila era distribuída por toda a ilha por vendedores itinerantes (carreteiros) e
exportada para as restantes ilhas do arquipélago.

OLARIA JOÃO DA RITA
Rua da Cancela, 54
Oleiro: João José Rodrigues
Auxiliar de Olaria: Rui Flávio Rodrigues
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FORNO-MUSEU
MANUEL JACINTO CARVALHO
Loja tradicional anexa
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FORNO-MUSEU MANUEL JACINTO CARVALHO
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Em Vila Franca do Campo, ao longo do século XIX, alguns proprietários
endinheirados construíram fornos de cerâmica colectivos na Vila Nova
(freguesia de São Pedro), para alugar aos numerosos oleiros.
O grande forno de louça de Manuel Jacinto Carvalho funcionou regularmente até 1969, apresentando características únicas no contexto dos
fornos de cerâmica portugueses.
Trata-se de uma construção em alvenaria de pedra vulcânica, constituída por duas câmaras sobrepostas (combustão e cocção), por um
corpo frontal adossado na área de combustão e por um telheiro
posterior, abrigando a porta da câmara de cocção.
As duas câmaras, de planta rectangular, separadas por uma grelha
de seis arcos redondos, são cobertas por um telhado de meia água.
Uma grande chaminé de tufo vulcânico, com secção quadrangular,
tirava os fumos da porta da câmara de combustão.
Entra-se no forno pelo corpo frontal, com porta e janela, dividido em
dois compartimentos e coberto por um terraço lajeado. O compartimento maior abrigava a porta da câmara de combustão, a lenha e as
cinzas resultantes da cozedura, enquanto no compartimento menor,
onde existe um depósito de água utilizada para apagar as cinzas,
descansavam os oleiros que se revezavam no aquecimento do forno
e na cozedura da louça. Uma porta posterior dá acesso à câmara de
cocção de boca em arco redondo.
Os oleiros coziam duas ou três vezes por ano. A louça era enfornada
na câmara de cocção, tapada com pedras calafetadas com barro, e
também nos dois patamares da câmara de combustão, demorando
quatro dias a cozer.
O forno de louça de Manuel Jacinto Carvalho foi adquirido em 1997
pela Câmara Municipal de Vila Franca do Campo e abriu ao público,
no ano seguinte, como pólo museológico.
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