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INTRODUÇÃO 

 

 

 

A cerâmica, tanto a nível económico, como artístico-cultural, desempenhou e 

ainda desempenha um papel importante no quadro cultural e da história económica e 

social de Cabo Verde. 

No presente trabalho cujo objectivo é a obtenção do grau de licenciatura em 

ensino de História, temos como objecto de estudo a cerâmica tradicional cabo-verdiana. 

Para garantirmos a coerência da amostra, delimitamos o nosso universo de 

pesquisa à localidade de Fonte Lima, no concelho de Santa Catarina, ilha de Santiago, 

onde a cerâmica é produzida desde os primórdios do povoamento do interior desta ilha, 

que segundo tudo indica, foi a primeira do arquipélago a ser povoada.  

Neste trabalho tentaremos, na medida do possível, enquadrar o referido 

elemento da cultura material no contexto da história económica e social do país, 

reportando-nos, sempre que necessário, a aspectos artísticos e simbólico-espirituais 

relacionados com o mesmo. 

Várias razões, a saber, justificam a escolha do tema ora abordado:  

- A relação directa que, desde a nossa infância vimos mantendo com utensílios 

de cerâmica, quer utensílios domésticos, quer no quadro das relações artístico-

culturais; 

- O papel da cerâmica no contexto económico e social de Santa Catarina; 

- Por outro lado, está o nosso interesse em contribuirmos, ainda que 

subsidiariamente, com um estudo sobre o assunto, visto existirem poucos trabalhos 

sobre esta matéria de elevada pertinência social, económica e cultural. 

Numa perspectiva de abordagem antropológica, histórica e sócio-cultural, 

procuraremos compreender, através deste estudo, a relação entre o homem e a 
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natureza, os aspectos tecnológicos do fabrico da cerâmica, ao mesmo tempo, 

compreender os efeitos desta actividade económica na vida dos santacatarinenses, 

mais concretamente na vida da população de Fonte Lima. Teremos em consideração o 

tempo, o espaço e as mentalidades como aspectos influentes nos esquemas de 

fabricação e uso dos elementos de cultura material, mormente dos de utensilagem 

doméstica. 

Estamos cientes de que este trabalho não irá exaurir o assunto, e nem é nossa 

pretensão. Queremos sobretudo realçar alguns aspectos que achamos pertinentes e 

que poderão constituir pistas para trabalhos futuros mais aprofundados. Aliás, tratando-

se de um trabalho cuja finalidade é a obtenção do grau de licenciatura em história, 

como já se referiu, com este estudo exploratório, pretendemos apenas demonstrar os 

conhecimentos teóricos, técnicos e metodológicos adquiridos ao longo do curso e, 

como não podia deixar de ser, demonstrar também a nossa vivência e experiência 

neste domínio. 

Um trabalho de campo suportado na observação participante constitui uma das 

bases do nosso trabalho. Para a materialização das nossas observações elaboramos 

um caderno de campo e ficheiros (temáticos, iconográficos, bibliográficos e de 

informadores), assim como realizamos inquérito e entrevistas. 

Este trabalho intitulado, A Cerâmica de Fonte Lima no Contexto Económico, 

Social e Cultural de Santa Catarina, está dividido em três capítulos, sendo o primeiro 

uma apresentação da cerâmica de Fonte Lima, com destaques da contextualização, 

caracterização, origens, as matérias-primas e as técnicas, a olaria de Fonte Lima no 

quadro da cerâmica utilitária tradicional nacional, e finalmente a comercialização. O 

segundo capítulo debruça-se sobre o passado e o presente, e o terceiro, intitulado o 

valor económico, social e cultural, analisa o peso da cerâmica no rendimento da 

comunidade local, o valor social e cultural e perspectiva de contribuição para o 

desenvolvimento do turismo no interior de Santiago. 
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I. A CERÂMICA DE FONTE LIMA 

 

 

1.1. CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

 

 

Santa Catarina é o maior concelho rural de Cabo Verde em termos de extensão 

e ocupa o terceiro lugar do ponto de vista populacional. Situado no centro da maior ilha 

do país, continua sendo um dos espaços mais importantes de exploração agro-pecuária 

e artesanal. 

Fonte Lima é uma pequena aldeia situada no concelho de Santa Catarina, a 

escassos quilómetros da actual cidade de Assomada, e faz parte da bacia da Ribeira 

dos Engenhos que se situa na parte central da ilha de Santiago, e se estende de Este a 

Oeste da região de Assomada (ver anexo I fig.1).  

A análise das informações recolhidas junto de algumas famílias indica que a 

agricultura (sobretudo agricultura pluvial) e a criação de gado continuam sendo as 

actividades económicas principais dos habitantes dessa zona.  

A reduzida rentabilidade das explorações agrícolas e da criação de gado, devido 

ao baixo nível de escolarização, à idade avançada da maior parte dos chefes de 

exploração agrícola e à capacidade reduzida de realização de investimentos, 

constituem bloqueio ao desenvolvimento dessa comunidade com reflexos negativos nas 

suas condições de vida. Isso explica que a maior parte da população da localidade vive 
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com um rendimento mínimo e se sente obrigada a recorrer a actividades 

complementares para poder debelar as necessidades da família. Assim, embora a 

maior parte da população se dedique ainda às actividades agro-pecuárias, uma parte 

importante dessa população possui também actividades alternativas tais como a olaria, 

a rabidância (o comércio) e actividades cambiais (compra e venda de notas 

estrangeiras), que constituem excelentes fontes complementares de rendimento. 

Os mais jovens por terem um nível de escolarização mais elevado, têm outras 

aspirações, o que provoca conflitos de geração, o que se pode comprovar através das 

palavras dos mais velhos ao afirmarem que “os jovens não querem trabalhar, preferem 

vida boa”. 

As famílias rurais cabo-verdianas caracterizam-se geralmente por um número 

elevado de membros de diversas gerações que coexistem. E as famílias fontelimenses 

não fogem à regra. A emigração é importante e é condicionada pelas oportunidades de 

emprego.  

Na zona de Fonte Lima, da análise dos dados recolhidos junto das famílias 

contactadas concluímos que o número médio de efectivos familiar é, de um modo geral, 

relativamente elevado. O número de elementos de cerca de 46% das famílias oscila 

entre cinco (5) e sete (7) pessoas, e de 27% entre oito (8) e dez (10). 

 È marcante a presença da figura feminina na chefia de família e de explorações 

agrícolas como resultado fundamentalmente de constituição de famílias monoparentais, 

governadas por mulheres. A constituição de famílias dirigidas por mulheres resulta, na 

maioria dos casos, de relações conjugais sem casamento dando origem, deste modo, a 

mães solteiras. Os outros casos são de viúvas ou de mulheres cujos maridos se 

encontram emigrados. 

As famílias chefiadas por mulheres, no que diz respeito à composição, são 

geralmente menos numerosas que as dirigidas por homens. Elas têm a tendência para 

serem menos numerosas porque quando se verifica ruptura com o parceiro ou 

companheiro, as mulheres tendem a ficar um certo tempo sem companheiro, e assim o 

intervalo entre dois nascimentos é por conseguinte mais longo. Não é de estranhar que 

estas famílias sejam as mais pobres. 
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 De acordo com os dados demográficos consultados (Recenseamento 

demográfico de 2000) a população local é maioritariamente jovem. Mais de 

aproximadamente 40% da população tem menos de trinta (30) anos. A taxa de 

analfabetismo é inferior abaixo dos trinta (30) anos de idade, e é praticamente nula nos 

jovens com menos de quinze (15) anos.  

A divisão social e sexual do trabalho é, em Fonte Lima, uma realidade como em 

todo o interior de Santiago, e baseia-se no padrão cultural camponês. Embora o 

trabalho das mulheres no campo seja considerado importante, é menos valorizado 

socialmente e economicamente do que o dos homens, o que demonstra de modo 

flagrante a desigualdade de género.  

Do ponto de vista do meio ambiental a situação ainda não é muito grave, mas há 

sinais bem visíveis de degradação ambiental, que não devem ser, de forma nenhuma, 

ignorados. Note-se que a própria actividade oleira não só é susceptível de causar 

efeitos negativos sobre o ambiente local, como também é vítima do desequilíbrio 

ambiental, sobretudo se levarmos em consideração as reduzidas pluviosidades e as 

necessidades desta actividade em matérias-primas (argila, água) e os combustíveis que 

utiliza (combustíveis lenhosos). Daí que acções de conservação de recursos naturais 

(solo, água e vegetação) devem ser preconizados de maneira a contribuir para a 

protecção do ambiente natural da região, tais como uma maior protecção das encostas 

com dispositivos mecânicos (diques, socalcos, banquetas), conservação das espécies 

autóctones ou endémicas (flora e fauna), arborização das ladeiras despidas de 

cobertura vegetal e reforço das acções de formação e sensibilização já existentes não 

só em Fonte Lima mas em toda a Ribeira dos Engenhos. 

As preocupações ambientais prendem-se igualmente com questões de saúde 

pública também directamente ligadas à produção cerâmica local: alguns moradores 

queixam-se de problemas respiratórios e apontam como causa principal a inalação do 

fumo e das cinzas que invadem as habitações durante os meses de laboração. 

Actualmente, o número de oleiras em pleno exercício da sua arte ronda à volta 

de vinte (20) a vinte e cinco (25), que se divide em três grupos, trabalhando em locais 

separados: “Colégio”, “Tchã de Baxo” e “Ribera de Pote”. Em 1995, altura em que 

tínhamos feito uma pequena investigação sobre esta matéria, o número de oleiras 
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activas era de aproximadamente trinta (30) a trinta e cinco (35). De qualquer forma, 

estas cifras são reduzidas, em comparação com o número que dantes havia, o que não 

conseguimos apurar devido à falta de dados credíveis. Contudo, não há dúvidas que 

em Fonte Lima a quantidade de oleiras vem diminuindo progressivamente. 

 

 

 

 

1.2. CARACTERIZAÇÃO 

 

 

 

Em Fonte Lima, o fabrico de cerâmica continua sendo uma actividade económica 

sazonal (começa entre Janeiro e Fevereiro e termina na época das sementeiras, ou 

seja, no mês de Julho) e complementar à agricultura de sequeiro, praticada por 

pessoas mais pobres, o que se confirma pelo facto de a maioria das oleiras ao verem 

melhoradas as suas condições de vida abandonam a olaria, dedicando-se a outras 

actividades. Das constatações feitas, verificamos que isto é válido para várias outras 

produções tradicionais de Cabo Verde. 

Neste vale a cerâmica foi e ainda é, regra geral, uma actividade feminina, 

quando muito, as mulheres são ajudadas por crianças, sem distinção de sexo. Os 

homens praticamente não colaboram nesta actividade, embora se conheçam alguns 

casos de jovens oleiros; estes geralmente produzem objectos de preocupação 

decorativa e ornamental, e fazem uma curta carreira.  

Actualmente tem-se assistido o despertar de interesse por parte de alguns 

rapazes, caso do talentoso jovem de nome Jorge, estudante com 12º ano de 

escolaridade incompleto. Segundo as oleiras da localidade os poucos jovens do sexo 

masculino que se interessaram pela actividade oleira têm feito bons trabalhos, 

sobretudo no domínio da olaria decorativa e fabrico de miniaturas, mas estes só 

trabalham nos momentos de maiores dificuldades económicas, ou nas quadras festivas, 

momentos em que precisam mais de dinheiro para a compra de vestuários e calçados. 
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Da conversa que tivemos com alguns destes rapazes concluímos que, embora 

tenham consciência do valor económico desta actividade, consideram-na bastante dura 

e maçadora.  

As artesãs de Fonte Lima são camponesas típicas da ilha de Santiago que, no 

fundo, possuem características análogas a quase todas as mulheres cabo-verdianas. 

Desenvolvem anualmente, em estreita ligação com as duas épocas consideradas no 

país (época seca e das águas), duas actividades económicas principais: na época das 

águas, a agricultura de sequeiro e, na época seca a olaria. É de se salientar que 

também se ocupam da criação de gado, uma actividade que está ligada à agricultura e, 

como normalmente acontece com as outras camponesas, ainda são responsáveis pelos 

trabalhos caseiros e criação dos filhos (aquelas que são mães). Compreendem a faixa 

etária de aproximadamente dez a sessenta anos, incluindo aprendizes que geralmente 

são filhas, parentes próximos, filhas dos vizinhos e de pessoas amigas das oleiras que, 

ainda em criança, começam a lidar com o barro. Tais aprendizes ajudam grandemente 

as oleiras realizando tarefas tais como: extracção e transporte da argila e da água; 

preparação do barro; recolha dos combustíveis (excremento de animais e restos 

vegetais).  

Existem, hoje, poucos aprendizes e são na maioria crianças do sexo feminino 

que dedicam poucas horas a esta aprendizagem visto serem estudantes. A diminuição 

do número de aprendizes é preocupante na medida em que estes são a garantia de 

continuação desta actividade no futuro, e esta preocupação é manifesta no seio das 

oleiras mais antigas, interessadas em transmitir a herança recebida dos avós e pais aos 

seus filhos, netos, sobrinhos etc. 

A cerâmica de Fonte Lima é tradicional, e como tal o trabalho é essencialmente 

manual. Os conhecimentos de valor técnico que as oleiras possuem relativamente à 

escolha, preparação e cozedura da argila, para ser mais preciso, são empíricos, ou seja 

foram adquiridos com a prática.  

As técnicas empregues no trabalho não sofreram grandes variações ao longo 

dos tempos, podendo mesmo falar, na actualidade, de uma certa tendência para a 

conservação da primitiva técnica oleira. 
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A argila da referida localidade antes de amassada apresenta uma coloração 

clara e depois de amassada é castanho-escuro. As peças depois de secas, antes de 

irem para o forno também são de cor clara e depois de cozidas são de cor vermelha. 

Predominam as formas subesféricas e campaniformes. Os vasos, os potes e os 

bindes são os mais generalizados. 

 

 

 

 

1.3. ORIGENS 

 

 

 

A palavra cerâmica deriva do termo grego «KeramiKé», que significa arte do 

fabrico de objectos artísticos, utilitários ou mistos com a argila, que depois de ser 

modelada é cozida a altas temperaturas (geralmente entre 1.000 e 1.200ºC) afim de 

ganhar a sua dureza, resistência, cor, etc.  

Constata-se que existem vários tipos de cerâmica dos quais se destacam: Olaria, 

Faiança, Grés, Porcelana, entre outros. 

Em Cabo Verde podemos encontrar a Cerâmica Tradicional, (a olaria), a 

Cerâmica de Construção (embora raro), a Cerâmica Contemporânea. Porém, na 

localidade em estudo ainda predomina a olaria tradicional, um tipo de cerâmica 

produzida principalmente para uso doméstico; só em situações especiais, quando 

encomendadas, verificam-se produções destinadas à construção (telhas e tijolos para 

revestimento dos fornos).   

O processo de produção da cerâmica, isto é, da preparação do barro, da 

modelação, secagem e cozedura, através do qual a argila se transforma em cerâmica, é 

bastante remoto e é difícil de precisar o seu início. 

Os estudos realizados através dos vestígios arqueológicos nos revelam que a 

cerâmica é realmente uma das mais antigas indústrias. As primeiras peças cerâmicas 

de que se tem notícia foram produzidas no período pré-histórico (vasos de barro, sem 
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asa de cor de argila natural ou enegrecidas por óxidos de ferro) quando o homem 

descobre o fogo e a sua capacidade para endurecer o barro. Esse conhecimento do 

processo de endurecimento, obtido ocasionalmente, multiplicou-se e a cerâmica passou 

a substituir a pedra polida, a madeira e mesmo as vasilhas (utensílios domésticos) feitas 

de frutos como o coco ou a casca de certas cucurbitáceas tais como as cabaças. 

O desenvolvimento e a difusão da cerâmica só acontece provavelmente no 

Neolítico quando o homem se sedentariza e se dedica, pela primeira vez, à agricultura 

e ao pastoreio. Porém, é possível que a argila já tenha sido anteriormente usada para 

modelagem de figurinhas antropomórficas ou zoomórficas de carácter mágico-religioso 

ligadas ao culto da fertilidade. 

Não há dúvidas que a cerâmica é das actividades mais antigas que a 

humanidade conheceu.  

O estudo das origens da cerâmica de Fonte Lima implica, em certa medida, 

recurso à história do povoamento das ilhas do arquipélago de Cabo Verde, 

particularmente a história das origens predominantemente africanas e o processo 

escravocrata de povoamento efectuado pela empresa colonial portuguesa. 

Apesar das controvérsias e dúvidas relativamente à verdadeira data do 

achamento das diversas ilhas, bem como em relação aos nomes dos respectivos 

descobridores, é quase consensual que as ilhas foram achadas por navegadores 

portugueses, entre 1460 e 1462 durante duas viagens sucessivas.  

Embora segundo Elisa Andrade “a maioria dos historiadores portugueses 

pretende que o arquipélago era desabitado aquando do seu achamento”1, concorda 

com António Carreira, que afirma que “Em qualquer caso, embora a documentação 

antiga apresente as ilhas como desertas à chegada dos navegadores portugueses, não 

se deve excluir de todo a hipótese de Santiago ter sido, anteriormente, refúgio de um 

pequeno número de náufragos jalofos ou outros grupos étnicos do Senegal (lêbos ou 

sereres etc.) antes da chegada dos portugueses”2.  

                                                 
1
 ANDRADE, Elisa. AS ILHAS DE CABO VERDE DA «DESCOBERTA» À INDEPENDÊNCIA NACIONAL 

(1460-1975). Paris. Éditions L`Armatan. 1996. pp. 33-34. 
2
 CARREIRA, António. Cabo Verde: Formação E Extinção De Uma Sociedade Escravocrata (1460-1878). 

Lisboa. Imprensa portuguesa. 1972. 
 P. 301. 
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Ainda, o estudioso António Leão Correia e Silva, ao referir ao contexto histórico 

em que terá ocorrido o achamento do arquipélago, afirma: “ É bastante possível que a 

descoberta das ilhas a Oeste do já então conhecido Cabo Verde tenha acontecido por 

acaso e não intencionalmente. Na torna -viagem de Guiné ou mesmo no contorno do 

cabo fronteiro, na rota do Sul, alguns navegadores terão sido obrigados a desviarem-se 

para o poente, onde a possibilidade de visualizar as ilhas era grande. Por esta razão, 

alguns aventam a hipótese, nada descabida, de que porventura navegadores e 

exploradores das zonas ribeirinhas africanas teriam tido conhecimento, ainda que 

eventual e esporádico, de alguma ilha cabo-verdiana antes de 1460”3. Isso leva-nos a 

crer que o que terá acontecido aos portugueses poderia perfeitamente ter também 

acontecido a outros povos que faziam o uso do Oceano Atlântico.  

Apesar de que talvez as ilhas já fossem conhecidas e visitadas, antes da 

chegada dos portugueses, tudo indica que em nenhuma delas se estabeleceram 

quaisquer povos de modo que justifica falar de um povoamento anterior. Sendo assim, 

aceita-se a ideia de que Cabo Verde era despovoado aquando da chegada dos 

portugueses, em 1460. E achado desabitado, os portugueses, iniciam quase de 

imediato, em 1462, o povoamento. 

Com efeito os indivíduos que viveram em Cabo Verde, nos primórdios da 

ocupação efectiva das ilhas, isto é, os primeiros habitantes e povoadores eram 

provenientes de áreas geográficas bastantes diferentes mas que podem ser divididos 

em dois grupos: brancos europeus e negros africanos. 

Os brancos europeus eram portugueses, que terão vindo do Norte e do Sul de 

Portugal, madeirenses, genoveses (familiares e amigos que vieram em companhia de 

António de Noli), castelhanos, cristãos novos, etc. Quanto aos negros, que constituíam 

a maioria na sociedade cabo-verdiana, estes eram de diversas etnias da costa 

Ocidental africana, do Rio Senegal até à Serra Leoa (lêbús, jalofos, fulas, sèrères, 

mandingas, felupes, banhuns, balantas, bijagós, beafadas, pepéis, quissis, brames, 

bambárás, manjacos, bololas, cassangas etc. Mas, sabe-se que com a redução do 

império colonial português provocada pela concorrência de outras potências coloniais 

(França, Holanda, Inglaterra), a reserva de escravos da Coroa portuguesa ficou 

                                                 
3
 SILVA, António Leão Correia e. Histórias de Um Sahel Insular. Praia. Spleen-edições. 1995. p.15. 
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reduzida, nos meados do século XVI, aos limites da actual Guiné-Bissau. Embora a 

maioria desses africanos fossem escravos, não se deve ignorar o facto de que também 

vieram negros livres que acompanhavam espontaneamente os comerciantes, 

mercenários e capitães de navios. 

Provavelmente, a origem da cerâmica em Cabo Verde e, em particular, em Fonte 

Lima, está ligada ao povoamento das ilhas, introduzida pelos primeiros povoadores 

africanos chegados ao arquipélago. Provas disso é a grande semelhança que existe na 

utilidade prática e nas formas das peças manufacturadas, no processo de produção e 

nas ferramentas utilizadas no trabalho com a cerâmica utilitária africana, mais 

concretamente da região sub-sahariana, zona que esteve em permanente contacto com 

Cabo Verde durante o povoamento das ilhas. 

Pensar na hipótese de ser a cerâmica de Fonte Lima de origem ibérica, 

sobretudo portuguesa, ou de qualquer outro ponto da Europa, não nos parece correcto. 

Segundo o ceramista espanhol Joaquim Chavarria4, na cerâmica ibérica, mais 

concretamente da região que se estende desde a Andaluzia até ao Mediterrâneo, e 

desde a zona Oriental da Península até ao Sul de França, usava-se desde o século IV 

antes de Cristo o torno do oleiro, as formas eram variadas, a decoração era feita com 

motivos pintados, fazia-se recurso a vidrados e à policromia, e a cozedura era realizada 

em fornos de câmara.  

No concernente às origens da cerâmica, escreve Luís Araújo que “ Na altura em 

que aconteceu o povoamento das ilhas, a cerâmica portuguesa era já bastante 

desenvolvida, sendo o torno de oleiro um instrumento já difundido há muito tempo na 

região em que situa Portugal. No entanto este instrumento não foi introduzido em Cabo 

Verde na altura do povoamento, mas apenas na década de 1960, por um oleiro 

português de nome Mário, que formou oleiros em São Domingos (ilha de Santiago) e no 

Rabil (ilha de Boa Vista). As oleiras de Fonte Lima desconhecem o uso do torno de 

oleiro e nem mesmo usam a roda baixa que vem do Neolítico, embora este instrumento 

fosse utilizado na olaria portuguesa. “5 

                                                 
4
 CHAVARRIA; Joaquim. A CERÂMICA: A Técnica e a arte da cerâmica explicadas do modo mais simples e 

atraente. Lisboa. Editorial Estampa.1997. p. 11. 
5
 ARAÚJO, Luís. As Oleiras de Fonte Lima. In Fragmentos: Revista de Letras, Artes e Cultura. Nº 9/10. Maio de 

1993. p. 17. 
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Havia, pelo menos até 1995, altura em realizámos o nosso primeiro estudo na 

localidade, um desconhecimento total da roda de oleiro por parte das oleiras de Fonte 

Lima. Actualmente existem, na localidade, alguns exemplares deste instrumento auxiliar 

de trabalho, e que é utilizado principalmente pelas oleiras mais idosas que justificam o 

seu uso como forma de diminuir as dores nas costas de que padecem, devido à altura 

do referido instrumento. O torno de oleiro, usado desde muito cedo na cerâmica 

portuguesa, é ainda estranha no seio das artesãs de Fonte Lima. Estas continuam a 

trabalhar à semelhança da época primitiva moldando o barro essencialmente à mão, 

com recurso à técnica de bola ou de rolos de argila. Portanto, observar o trabalho das 

oleiras da localidade é olhar para a cerâmica primitiva africana em que não havia uso 

de torno e da roda, nem a utilização de vidrados, a decoração era feita com uma 

espécie de punção ou um objecto pontiagudo e se recorria a desenhos com motivos 

geométricos. A queima das peças efectua-se, ainda hoje, regra geral em fogueira 

aberta, o mais antigo sistema de cozedura de peças de argila. Neste contexto, convém 

referir João Lopes Filho segundo o qual, “… a cerâmica é um pólo de afirmação da 

cultura material cabo-verdiana que continua vinculada à tradição africana (sendo, 

normalmente, produzida quase exclusivamente por mulheres).”6 Ainda a esse respeito 

escreve Leão Lopes: “como qualquer outra manifestação da cultura cabo-verdiana, a 

olaria tradicional não pode ser vista isoladamente dos outros fenómenos que 

caracterizam este povo. Da observação das técnicas de fabrico, de decoração e das 

formas dos objectos conclui-se que a olaria cabo-verdiana descende directamente do 

continente africano (Costa Ocidental e zona centro) e pelas características que ainda 

hoje mantém, deve ser uma das mais antigas práticas de artesanato cabo-verdiano. É 

que a construção de objectos de utilidade doméstica, significou, nesses tempos, prática 

prioritária para qualquer comunidade em embrião, pelo que Cabo Verde não terá fugido 

à regra geral: Nascer com a sua olaria”7.  

Importa de novo mencionar Luís Araújo para quem: “Esta actividade económica 

antiga é praticada desde os primórdios do povoamento da ilha de Santiago e 

provavelmente foi iniciada desde a altura em que escravos africanos se instalaram no 

                                                 
6
 FILHO, João Lopes. Cabo Verde, Subsídios Para um Levantamento Cultural. Lisboa. Plátano Editora. (s.d.). p. 93. 

7
 LOPES, Leão. Olaria Cabo-Verdiana – Que Futuro?. In Ponto & Virgula. Nº2. Abril/Maio de 1983. p. 14. 
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interior da ilha, para poderem responder às solicitações em matéria de recipientes para 

água e para se cozinharem alimentos”.8  

Estamos de acordo com os autores acima referidos, pois, para nós, a olaria 

cabo-verdiana e particularmente de Fonte Lima, veio na bagagem técnica e cultural dos 

escravos africanos e chegou a Fonte Lima no âmbito do processo do povoamento do 

interior da ilha de Santiago. 

 

 

 

 

1.4. AS MATÉRIAS-PRIMAS E AS TÉCNICAS 

 

1.4.1. As Argilas 

 

 

 

As argilas, matérias-primas fundamentais na produção cerâmica, são rochas 

normalmente de origem sedimentar e provenientes da alteração ou decomposição, ao 

longo de milhões de anos, de rochas feldspáticas ou silicadas, muito abundantes na 

crosta terrestre. 

Esta decomposição é provocada principalmente pela acção da água, que actua 

sobre as rochas como um poderoso agente abrasivo dissolvendo os materiais solúveis 

e depositando-os. 

Os minerais básicos das argilas são a caulinite, a ilite ou a montemorilonite. Do 

ponto de vista químico, as argilas são aluminosilicatos hidratados apresentando 

espécies muito variadas de fórmula genérica. 

Podem ser encontradas na natureza em estado de relativa pureza ou associadas 

aos mais diversos materiais, podendo adquirir, neste caso, propriedades e designações 

                                                 
8
 ARAÚJO, Luís. Op. cit. p.17. 
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específicas. Por exemplo, as chamadas Margas são argilas com um elevado teor de 

calcário. 

Do ponto de vista geológico e no que tange ao modo de formação das suas 

jazidas, as argilas classificam-se em dois tipos: primárias e secundárias ou 

sedimentares. 

Argilas primárias são aquelas que se formam no seu próprio lugar de origem, 

junto à rocha mãe, isto é, mantiveram-se no seu local de formação, onde se encontram 

mais protegidas dos agentes atmosféricos. Apresentam partículas grossas e uma 

coloração mais clara. Apesar de serem pouco plásticas são de grande pureza e 

possuem um alto nível de fusão. Um exemplo de argilas deste tipo é o caulim ou 

caulino. 

As argilas secundárias ou sedimentares são aquelas que foram transportadas 

para longe da rocha mãe, por acção dos agentes erosivos tais como água, vento e até 

mesmo glaciares. Mas, é principalmente a água que concorre para o transporte e 

depósito da argila, triturando-a e desfazendo-a em partículas de diferentes tamanhos, 

sendo as partículas maiores e mais pesadas as primeiras a serem depositadas; as mais 

leves continuam a ser transportadas pela água até outro lugar, enquanto as mais finas 

só se sedimentam nos lugares onde a água estanca. 

As argilas secundárias, embora possam conter impurezas devido ao seu 

contacto com outros materiais e mesmo com materiais orgânicos, são mais finas e mais 

plásticas do que as primárias. Sofrem geralmente alterações de coloração e 

apresentam um nível de fusão mais baixo do que as primeiras.  

 Os diversos minerais, os óxidos metálicos e as matérias orgânicas, associados 

às argilas em diferentes proporções, justificam a existência de diversos tipos de barros 

e fazem com que apresentem características muito distintas, tanto antes como depois 

da cozedura. É de sublinhar que no mesmo local de extracção é frequente encontrar 

tipos de barros muito diferentes consoante, por exemplo, a profundidade a que se 

escava. 

Baseado nos preceitos de plasticidade e coloração que adquirem depois da 

cozedura os barros podem ser classificados em: 
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a)- Barros Gordos – barros que devido às pequeníssimas dimensões das 

partículas que os constituem e também por incorporarem percentagens relativamente 

elevadas de produtos orgânicos são demasiadamente plásticos. Por isso, apresentam 

alguns problemas sobretudo à secagem, tais como: elevado índice de retracção 

(encolhem demasiado), tendência para o aparecimento de deformações e de fendas, 

entre outros. 

b)- Barros Magros – barros pouco plásticos, devido ao maior tamanho das 

partículas argilosas e à presença, em percentagens mais elevadas, de materiais 

siliciosos ou calcários. São mais friáveis e, por isso, mesmo quando devidamente 

preparados (molhados e amassados) são excessivamente quebradiços dificultando, 

deste modo, uma modelação conveniente. Entretanto têm a vantagem de apresentarem 

um melhor comportamento na secagem, nomeadamente no que se refere à resistência 

a roturas e deformações. 

C)- Barros Brancos – designação atribuída aos barros que depois de 

convenientemente cozidos adquiram coloração branca ou apresentam tonalidades 

próximas do branco, mesmo que as suas cores iniciais (no estado de massa) sejam 

outras (por vezes cinzento carregado, ou até quase preto). São normalmente barros 

que não têm, ou que têm pequeníssimas percentagens de óxidos metálicos.  

d)- Barros Corados – barros que contêm percentagens mais ou menos 

elevadas de óxidos metálicos sobretudo óxidos de ferro e de manganês que lhes 

conferem colorações características depois de cozidos. De entre eles, destacam-se os 

chamados, genericamente, de barro vermelho, cor característica que adquire, depois de 

cozido. Antes da cozedura, podem apresentar cores diversas que vão desde o cinzento 

ao esverdeado, ao azulado, ao amarelo-ocre e até a cores muito próximas do vermelho. 

São bastante utilizados na produção da telha, do tijolo e na olaria tradicional. 

Os barros de Fonte Lima podem ser classificados, segundo a plasticidade de 

magros, e segundo a coloração que adquirem depois de cozidos, de corados (adquirem 

coloração avermelhada depois da cozedura). 

Na localidade de Fonte Lima, a argila existente e utilizada é do tipo primário, e é 

obtida, actualmente, sem grandes sacrifícios, uma vez que ali mesmo, mais 

precisamente na localidade de Fundão (ladeira situada atrás do Liceu Amílcar), existe 
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em grande quantidade e já não há como outrora proibição da sua apanha por parte dos 

proprietários dos terrenos argilosos, como acontecia até há relativamente pouco tempo 

(aproximadamente três dezenas de anos). 

A fiscalização e a proibição da apanha da argila movida em Fonte Lima e nos 

arredores por um dos grandes proprietários de Santa Catarina, o Senhor Serra, na 

última década de setenta, dificultaram bastante o trabalho das pessoas que se 

dedicavam à olaria. As artistas percorriam longas distâncias para obter a argila, o que, 

por um lado, significava um maior gasto de tempo e, por outro, implicava um grande 

cansaço. Pois, a aquisição da argila era feita em zonas um pouco afastadas, a saber: 

Palha Carga, Picos, ribeiras de Boa Entrada, e de Sedeguma. 

O fabrico de qualquer objecto em cerâmica obedece a várias fases da cadeia 

operatória e a muitas acções técnicas das quais se destacam as principais: apanha da 

argila, feitura da massa, moldagem, secagem, cozedura e arrefecimento. Neste 

contexto, para além da argila, matéria-prima, são fundamentais três elementos: a água, 

o fogo e o ar. 

Para a apanha da argila é preciso escavar um pequeno buraco na terra, porque 

ela não está normalmente à flor do solo, e quando aparece logo à flor está carregada 

de impurezas. È tirada da “mina” com o auxílio de alguns instrumentos como enxadas, 

picareta e pá e o transporte até ao local da sua transformação é feito ainda à cabeça 

das pessoas, em sacos, balaios e latas, ou, como muitas vezes acontece, utilizam 

alguns animais como meios de transporte, geralmente o burro (no passado, para além 

do burro, utilizou-se a mula). 

O facto de uma oleira estar com a idade avançada e de sofrer de algumas 

doenças relacionadas com a velhice, que dificultam a aquisição directa da argila e de 

outras substâncias necessárias como a água e os combustíveis de que falaremos 

depois, não obriga necessariamente a oleira a abandonar a sua actividade. Resolve o 

problema recorrendo-se a outros processos: se possui parentes em casa (sobrinhas, 

netas, afilhadas, etc.) estas encarregam-se do fornecimento das matérias-primas e da 

venda dos produtos manufacturados, que também falaremos posteriormente. O preço 

médio de cada saco de argila é cerca de duzentos e cinquenta escudos. 
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Para a actividade oleira, além da argila, são necessários: água para a 

preparação do barro; restos vegetais (normalmente utilizam-se restos de plantas 

agrícolas que, pela sua qualidade já não podem servir de pasto para os animais) e 

excremento de alguns animais (principalmente de vaca e raramente de burro) utilizados 

como combustíveis na cozedura das peças. 

A água nunca constituiu problema relevante para as oleiras, já que desde 

sempre foi recolhida nos fontanários ali existentes, e hoje muitas pessoas dispõe de 

água canalizada. E quanto aos combustíveis atrás referidos são, geralmente, também 

recolhidos, na própria aldeia ou nas aldeias vizinhas (Junco, Picos Acima) nos lugares 

da criação dos animais anteriormente indicados. Porém, na aldeia, quem não faz 

criação de vaca tem, muitas vezes que negociar com os criadores, cujos familiares não 

são oleiras, comprometendo-se a dar, por exemplo, um pote, ou então compra sacos de 

excrementos. 

Outrora, nos casos de carência, os combustíveis, (principalmente bosta de vaca) 

eram procurados em localidades de pastagem chamadas “tchadas” (achadas), por 

vezes, muito afastadas: Achada Rincão, Selada, Ribeirão Cavalo, Linho, Cama de 

vaca, Mosquito e, raras vezes, Pico-Leão. 

Sabe-se que nem todas as oleiras estão em condições físicas e de saúde para 

recolher e transportar os combustíveis. Estas, sobretudo as mais idosas, recorrem à 

ajuda dos familiares jovens, ou então, à compra, sendo o preço aproximado de cada 

saco de bosta trezentos escudos. 

 

 

 

1.4.2. O Amassamento Da Argila 

 

 

 

As artistas da localidade de Fonte Lima, preparam a massa para confecção de 

qualquer objecto da seguinte forma: a argila é lançada no chão sobre sacos que 
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aparentam tapetes, afim de evitar o contacto directo desta com o solo, ou então é 

deitada mesmo directamente ao chão chamado “massador”, preparado para o efeito, e 

que deve estar bem varrido, onde é pilada com um pau de extremidade estreita (quase 

aguçada). Quando a argila fica reduzida a pó, deita-se-lhe água e pila-se de novo e, 

desta vez, com um pau de extremidade larga. O barro obtido pode ficar mole, sem 

contudo estar pronto; daí a necessidade por vezes de se lhe deitar mais água e de se 

prosseguir com a pilagem afim de eliminar as bolhas de ar que possam existir no seu 

interior bem como alguns grãos que podem ainda subsistir na pasta (o material quase 

preparado com que se vai produzir as peças de cerâmica), até ficar “sobado” (em forma 

de plasticina). O barro “sobado” é já massa pronta para confecção, uma vez que possui 

uma consistência homogénea e é mole e plástico; assim, de acordo com o tipo e o 

tamanho do objecto que se quer construir este barro é dividido em grandes ou 

pequenas proporções que serão enroladas consoante a forma que se pretende. 

 

 

 

 

1.4.3. A Moldagem: A Construção Do Pote, Um Exemplo 

Ilustrativo 

 

 

As oleiras de Fonte Lima possuem uma técnica simples e primitiva de moldagem, 

essencialmente manual.  

Sendo-nos praticamente impossível falar das fases da cadeia operatória de cada 

uma das peças fabricadas em Fonte Lima, a título de exemplo, queremos mostrar como 

é que se faz o pote, um dos objectos actualmente mais vendidos e por conseguinte 

mais confeccionado.   

A construtora do pote enrola o barro “sobado” (barro pronto para a moldagem) 

em cima de uma grande pedra laje, saco estendido no chão, ou num chão limpo dando 
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à massa a forma cilíndrica. Saliente-se que actualmente, as oleiras mais velhas, e que 

com frequência sofrem de problemas de coluna vertebral, recorrem ao auxílio das 

poucas rodas ali existentes que por serem pequenas são utilizadas apenas na 

confecção dos pequenos potes. O barro enrolado é colocado na posição vertical e, a 

partir daí, o construtor começa a cavar por dentro, com um “cabaco” (cavaco) ou seja 

uma lasca de aboboreira-de-cabaça seca e limpa. Depois de cavada, toda a parte 

interna do material fica quase pronto o corpo do pote. A seguir, o pescoço do pote é 

feito em separado e, depois, colocado ao corpo. O pescoço do pote é como dizem os 

fabricantes de Fonte Lima “um filhós” de barro que se coloca no corpo moldado. Tal 

“filhós” é colocado e moldado com o auxílio do “cabaco” e de uma espiga de milho 

despida de grãos, a “enganha”; quando o pescoço ficar estreito o pote em construção é 

deixado ao ar livre, a enxotar-se, durante alguns minutos; depois de enxuto, coloca-se o 

“beiço” que é também aperfeiçoado com a já referida “enganha”. Assim, acaba a 

moldagem do pote. De seguida, com um pano ensopado na água, afina-se o objecto 

acabado de moldar. Quando o objecto está quase seco, geralmente depois de dois ou 

três dias ao sol e sentada na terra, como forma de reduzir a humidade e acelerar o 

processo de secagem, com uma faca (ou arco) e com uma “enganha”, raspa-se e 

remove-se da peça, a terra que costuma ficar na extremidade inferior do pote, e elimina-

se igualmente o excesso de argila de modo a adaptar a forma externa da peça à sua 

forma interna e de maneira que a espessura das paredes seja o mais uniforme 

possível. Este processo requer algumas precauções: o objecto deve ser seguro com 

firmeza e o instrumento utilizado no trabalho (faca ou arco) deve tocar a argila de modo 

tangencial, isto é, sem se afundar demasiado sobre a peça; é preciso também observar 

atentamente a forma interna da peça para saber qual a quantidade de argila que deve 

ser removida. Seguidamente, à parte raspada passa-se um pano embebido em “água 

branca” (quer dizer, água limpa), destinada a corrigir possíveis fissuras, e deixa-se o 

objecto secar. Após tudo isto, com um punhado de fios de sisal, ou fios de “saco pó”, 

esfrega-se o objecto e, a seguir, com um pano, passa-se-lhe a “calda” de barro 

vermelho que se destina ao embelezamento da peça. Deste modo, fica pronto o pote 

faltando-lhe apenas a cozedura. 
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A construção de um pote leva algumas horas; a média diária é de cinco a seis 

potes, para uma mulher que trabalha de sol a sol. 

 

 

 

 

1.4.4. A Queima Das Loiças 

 

 

A cozedura, a última fase da cadeia operatória da produção cerâmica, é a mais 

importante. 

No processo de produção da cerâmica o conhecimento das técnicas de cozedura 

das peças é extremamente importante já que é mediante a cozedura que a argila 

adquire a sua dureza definitiva, e resistência transformando-se numa matéria 

impermeável e sobretudo perdurável. Para comprovar esta última característica basta 

lembrar que ainda hoje é possível encontrar-se artefactos cerâmicos do período pré-

histórico, mais concretamente do Neolítico. Neste período, terá certamente, o homem, 

observado que os recipientes de argila que ele confeccionava endureciam quando 

entravam em contacto com o fogo. Deste modo, não é difícil compreender que o passo 

seguinte tenha sido o de colocar estes recipientes numa fogueira, sistema de cozedura 

que aliás ainda hoje se utiliza em algumas regiões do continente africano. 

O processo de cozedura da cerâmica é, portanto, bastante antigo e data, 

seguramente, do tempo em que o homem aprendeu a dominar o fogo, que utilizava 

como fonte de calor e para cozer os alimentos, sobretudo os mais duros, tornando-os 

mais comestíveis. 

A técnica de cozedura evoluiu ao longo do tempo, desde a forma primitiva, ou 

seja, cozedura numa fogueira; cozedura numa cova que é uma variante da cozedura na 

fogueira, mas bastante mais eficaz do que esta, uma vez que as paredes da cova 

conservam melhor a temperatura, permitindo, por um lado, alcançar valores térmicos 

mais elevados, e por outro, o melhor controlo do fogo, e além disso, o arrefecimento 
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mais lento, diminuindo os riscos de fracturas das peças; até aos fornos actuais, 

essencialmente eléctricos.  

A queima das loiças em Fonte Lima é ainda realizada fundamentalmente em 

fogueira aberta, o processo mais primitivo e rudimentar de cozedura de peças de argila, 

apesar de existirem na localidade pelo menos dois “fornos melhorados”, de que 

falaremos mais tarde.   

A deficiente utilização dos fornos melhorados, segundo a responsável pela casa 

de olaria de “colégio”, prende-se com as reclamações dos agricultores que trabalham as 

terras situadas nas imediações dos fornos, que se queixam do excesso de cinzas nos 

seus campos, o que segundo a opinião de algumas pessoas da localidade deixa o solo 

estéril, e o protestos de alguns vizinhos por causa do fumo e de cinzas que invadem as 

suas habitações. Pois, o avanço das construções provocou carência de espaços e fez 

com que alguns fornos se localizassem próximo das habitações. 

Desde os primórdios, que para as artesãs da localidade o excremento do gado 

bovino é o combustível que não pode faltar na queima da loiça. Como nos disse uma 

das senhoras com quem falamos, “sem bosta de vaca não se pode cozer a loiça, è a 

temperatura desta lenha que dá rigidez às loiças”. Porém, a bosta de vaca não constitui 

o único combustível. À bosta seca juntam-se palhas que sobram do comer dos animais 

(as chamadas “racomedas”), e outros restos vegetais impróprios para a alimentação do 

gado. 

A queima é normalmente preparada da seguinte forma: as loiças e os 

combustíveis são colocados no forno em camadas sobrepostas, sendo as peças 

maiores e mais pesadas no fundo e em cima as mais pequenas por serem mais leves. 

Regra geral coloca-se uma camada de bosta e em cima desta, uma camada de potes 

grandes; depois outra camada do referido combustível, e outra camada de loiças 

menores como, por exemplo, potes pequenos, vasos ou bindes. Procede-se desta 

forma até que toda a loiça seja colocada no forno.  

A bosta é colocada em contacto directo com as loiças, de modo a cobri-las 

completamente para que o ar não entre no interior delas, no momento inadequado, 

neste caso, logo no início, porque caso contrário, poderão ficar estragadas (não 

cozidas); é por isso que as palhas são postas em cima (e a seguir à bosta) de forma a 
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tapar tudo. O forno aceso é permanentemente vigiado, para caso surgir algum buraco, 

ser tapado logo com mais lenha, e também reduzir o combustível para evitar a fusão 

dos objectos, no caso de se notar que a temperatura é excessiva. 

O ar é necessário, mas isto só se deixa chegar às loiças passadas algumas 

horas; quando chegar o momento devido, dar-se-á, então, um ou mais buracos ao 

longo do monte ardente. 

Habitualmente, as loiças são postas no forno ao anoitecer e só são tiradas no dia 

seguinte como forma de se conseguir um arrefecimento lento e assim garantir a 

qualidade dos produtos. 

As falhas havidas nas fases anteriores do processo produtivo (deficiente 

amassamento da argila, moldagem incorrecta das peças, entre outros) tornam 

evidentes depois da queima das loiças (frequentemente provocam quebras e fissuras 

nos objectos). 

As loiças são confeccionadas individualmente ou em família, mas a cozedura 

faz-se, geralmente, num só forno por grupo de dois ou três vizinhos, sendo raras as 

cozeduras individuais. È que este sistema comunitário para além de tornar a tarefa 

menos árdua faz com que se gaste menos combustível do que se fosse em separado. 

À semelhança da argila, a água e os combustíveis, como é evidente, são 

transportados á cabeça, ou é utilizado um animal de carga. O uso destes combustíveis 

põe em evidencia a associação desta cerâmica tradicional com a agricultura e a criação 

de gado, aliás as oleiras praticam também a agricultura e a criação de gado. Das 

substâncias destacadas como necessárias para esta olaria as duas últimas são, sem 

dúvida, actualmente, as que mais preocupam as artesãs, dado há uma diminuição 

progressiva das mesmas. 

As técnicas utilizadas na produção oleira de Fonte Lima, como dissemos 

anteriormente, por mais estranho que possa parecer, têm permanecido, quase as 

mesmas, ao longo do tempo. 

A transmissão da tecnologia de produção, isto é, a formação de novos artistas 

processa-se, regra geral, no seio da comunidade, de mãe para filha ou para outros 

parentes, normalmente do sexo feminino. O facto da produção ser feita ao ar livre e em 
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lugar público constitui uma vantagem para a transmissão de conhecimento através das 

gerações.   

Reconhecemos que uma das principais razões da formação de novas oleiras 

está ligada à necessidade de ter alguém que ajude na produção, sobretudo nas tarefas 

mais pesadas (apanhar a argila, pilar e amassar o barro, recolher combustíveis) e que 

não exigem grande minúcia. Mas, da conversa tida com várias oleiras mães, chegamos 

à conclusão que, desde cedo, houve uma grande preocupação em garantir às filhas 

uma relativa independência económica no futuro e torná-las capazes de sustentar a sua 

própria família quando a constituírem. Pensamos que esta preocupação constitui a 

maior motivação da formação e pode ser considerada a causa principal da 

sobrevivência desta actividade ao longo dos séculos. 

Determinados gestos e modelos actualmente praticados, segundo as oleiras 

mais idosas vêm do passado. Ainda conforme nos informaram, os locais de produção 

foram sempre os mesmos. Esses pormenores, aparentemente sem grande importância, 

provam um incontestável respeito das oleiras de Fonte Lima pela herança cultural desta 

actividade tradicional. 

A produção oleira é hoje assegurada sobretudo por oleiras jovens apostadas na 

formação de novas artistas. 

Aqui põe-se uma questão fundamental: como incentivá-las a não abandonar 

esta actividade, tendo em vista a sua sobrevivência no futuro?   

Recentemente, e até há bem pouco tempo a queima das peças cerâmicas em 

Fonte Lima, efectuava-se apenas em fogueira aberta, uma técnica bastante rudimentar 

de cozer cerâmica (ver anexo II fig. 14 e 15). Hoje a essas fogueiras vieram juntar-se 

um outro tipo de forno, (“o forno melhorado”), anteriormente mencionado, construído 

nos primeiros anos do período chamado pós-independência, com o apoio da 

cooperação alemã, no âmbito de um projecto para o melhoramento e apoio aos 

ceramistas locais (ver anexo II fig. 16). Este tipo de forno, de acordo com a nossa 

observação e também segundo as artesãs, tem a vantagem de ser mais económico em 

relação às fogueiras abertas (gasta menos combustíveis), uma vez que as suas 

paredes grossas de pedra ajudam a conservar o calor por mais tempo, e por ouro lado 

evita um arrefecimento rápido o que diminui a qualidade dos produtos. Para averiguar a 
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capacidade do novo engenho, fizemos questão de observar a queima tanto no forno 

tradicional como no já mencionado “forno melhorado” em dois sítios de Fonte Lima 

(“Colégio” e “Tchã de Baxo”). Concluímos que se consome grande quantidade de 

“bosta” de gado e restos vegetais para queimar uma determinada quantidade de loiça 

nos fornos tradicionais, e que para queimar uma quantidade aproximadamente igual de 

loiça, no tipo de forno mais recente gasta-se muito menos combustível. Falamos com 

algumas oleiras sobre o assunto, as quais foram unânimes em dizer que o novo forno é 

“mais quente”, isto é, acumula mais calor. As oleiras estão cientes disso. Todavia, nem 

todas ainda estão a beneficiar deste tipo de forno dado que até ao presente momento 

existem na localidade apenas dois do género, e um deles para além de se encontrar 

muito próximo da habitação fica numa ladeira íngreme e exposto ao vento. Actualmente 

a vantagem do uso destes fornos é reduzida porque os mesmos se encontram quase 

completamente entulhadas de modo que a queima nos fornos em questão, está a 

aproximar-se muito da queima em fogueira aberta. Segundo as palavras das oleiras, 

estão à espera da Câmara Municipal de Santa Catarina que prometeu apoiar com 

máquinas para a limpeza dos referidos fornos, já que os homens da localidade não 

querem saber deles e as artesãs sozinhas não conseguem realizar esta tarefa.  

 

 

 

 

 

 

1.5. A OLARIA DE FONTE LIMA NO QUADRO DA CERÂMICA 

UTILITÁRIA TRADICIONAL NACIONAL 

 

 

 

Em vários pontos do país existem produções cerâmicas, concentradas nas ilhas 

de Santiago, São Vicente e Boa Vista. Entretanto, produção cerâmica com 
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características idênticas à de Fonte Lima, isto é, olaria tradicional, sobrevive apenas em 

duas ilhas do nosso arquipélago: em Santiago, mais concretamente em Ribeirão 

Carriço (Ribeira dos Engenhos) e no sítio chamado Trás-os-Montes (Tarrafal); na Boa 

Vista na localidade de Rabil. Aliás a olaria é uma das actividades artesanais que mais 

marcou a ilha da Boavista no passado, ao ponto de não se poder fazer referência aos 

“períodos de ouro “, isto é, períodos de maior desenvolvimento económico da Ilha, sem 

que a cerâmica seja chamada à luz. Este artesanato, terá entrado na Boavista, via 

Santiago, provavelmente no século XVI, quando foram enviados, de Santiago, alguns 

escrvavos-tecelões, conjuntamente com os escravos-pastores para a guarda e o 

pastoreio do gado caprino. A carência de recipientes, sobretudo para a recolha e o 

transporte da água e do leite, aliada à existência de grandes jazidas de argila na 

Boavista, principalmente na localidade do Rabil, concorreu na introdução e no 

desenvolvimento da olaria na Ilha.  

Em todos esses centros de produção mencionados, as peças cerâmicas mais 

manufacturadas e mais comercializadas são potes, bindes e vasos. No passado foram 

bastante confeccionados tigela ou tigelona como era chamada na Boa Vista, garrafão, 

alguidar, “bidja” (bilha), bacia de cama, prato, “moringo” (moringa), caldeirão, telhas, 

tijolos, entre outros.  

O centro de Fonte Lima é, actualmente, de longe, o mais vincado de todos estes 

outros centros de produção tradicional; pois concluímos que é o centro com maior 

número de oleiras activas e que, por conseguinte, é também o maior abastecedor do 

mercado. 

Segundo João Lopes Filho, “sabe-se que, antigamente, houve também produção 

de cerâmica em Santo Antão e Maio”9. A falta de combustíveis causadas pelas 

estiagens e o estreitamento dos mercados locais foram os factores mais poderosos da 

extinção dos outros centros, sendo este último o factor mais importante. Assim sendo 

somos tentados a admitir que o centro de Rabil, na Boa Vista, encontra-se mais perto 

da extinção, e que o de Fonte Lima tem maiores possibilidades de sobreviver, ainda 

que a médio ou curto prazo. Esta nossa afirmação é baseada na análise das condições 

ambientais naturais e de comercialização, ou seja, no facto de Rabil estar situado numa 

                                                 
9
 FILHO, João Lopes. Op. Cit. P.93.  
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ilha onde caem raras chuvas e com um reduzido número de habitantes, enfrentando 

deste modo um duplo problema: a falta de combustíveis necessários para a cozedura 

das peças numa olaria do género e o fraco escoamento dos produtos dentro da própria 

ilha, se bem que hoje o mercado tem vindo a alargar devido ao incremento do turismo, 

tanto interno (nacional) como externo, na ilha da Boa Vista. E, por outro lado, o facto de 

Fonte Lima estar situado numa ilha mais chuvosa que Boa Vista, com maiores recursos 

vegetais (o que torna mais fácil a aquisição de combustíveis) e com maior número de 

habitantes suaviza o escoamento dos produtos.  

 

 

 

 

 

1.6. A COMERCIALIZAÇÃO 

 

 

A venda dos produtos é o principal objectivo das oleiras fontelimenses, daí que é 

pertinente fazer referência aos aspectos ligados à comercialização. 

Falando dos locais de venda dos produtos da cerâmica de Fonte Lima, é de se 

referir que Assomada, Praia e Órgãos (São Lourenço) são os principais mercados na 

ilha (Santiago). Algumas oleiras de Fonte Lima, por vezes, deslocam-se à Calheta de 

São Miguel, Tarrafal, e Santa Cruz para comercializarem os seus produtos, mas a 

venda para elas nestas localidades é precária uma vez que estas localidades são 

abastecidas, ainda que parcialmente, pela produção cerâmica tradicional da região de 

Trás-os-Montes, (actualmente em fase avançada de decadência). Também o facto dos 

chamados “Rabelados” da localidade de Espinho Branco (Calheta de São Miguel) 

estarem a produzir cerâmica dificulta ainda mais a venda dos produtos oleiros 

fontelimenses nos mencionados mercados da ilha de Santiago. Actualmente, vem 
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sendo hábito algumas oleiras deslocarem-se a outras ilhas, nomeadamente, Fogo, 

Brava e São Nicolau para comercializarem os seus produtos.  

Cidadãos nacionais e estrangeiros, motivados não só por razões utilitárias como 

também culturais e estéticas constituem, hoje, um elemento importante do mercado, 

isto é, a clientela. 

  Segundo as oleiras, os estrangeiros compram apenas peças pequenas, que 

normalmente são objectos decorativos, e que geralmente são mais baratos, o que não 

as ajuda muito com o ganha-pão. Do nosso ponto de vista, isto prende-se com a maior 

facilidade que existe em viajar com objectos de tamanho reduzido. 

  Verifica-se que as motivações de ordem cultural e estética apresentam uma 

grande tendência em dominar toda a procura. 

A quantidade de produtos levados para os mercados, muitas vezes, é bastante 

significativa, sobretudo nas épocas de muita procura, podendo uma oleira, ou (como 

normalmente sucede) uma família levar um carro cheio de peças. 

O transporte das louças para o mercado, tratando-se de pequenas quantidades e 

de mercados próximos (Assomada, por exemplo) era, até há cerca de um década e 

meia atrás, ainda realizado à cabeça pelas próprias oleiras e as suas ajudantes. Estas 

recebiam como gratificação (localmente chamado de “pagamento”), uma pequena 

percentagem dos rendimentos obtidos (em dinheiro), para que pudessem manter o 

amor ao trabalho, asseguraram-nos algumas oleiras. Quando o número de peças era 

em quantidades maiores e/ ou os mercados distantes utilizavam outros meios de 

transporte, mais concretamente, carro e barco, conforme se tratassem de viagens 

dentro ou fora da ilha. 

 Sabe-se que num passado mais remoto, e até aproximadamente aos 

anos quarenta do século XX, o transporte da louça para diferentes mercados de 

Santiago, sobretudo para S. Lourenço dos Órgãos e Praia, era feito no lombo de alguns 

animais (o burro, a mula e raramente o cavalo) em sacos, cangalhas, conhecido em 

santa Catarina por “scangadjo”, (armação constituída por duas caixas de madeira, 

reforçadas na base e na parte superior com arames, ligados por cordas de carrapato 

seco, que se coloca no dorso dos chamados animais-de-carga para o transporte de 

produtos diversos), e “enguca” (estrutura formada por duas sacolas de pele de boi 
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ligadas entre si, que se coloca sobre o dorso dos animais; tem função idêntica às 

cangalhas). O uso destes meios de transportes nessas condições não só era cansativo, 

tanto para o animal como para a vendedeira, mas também arriscado. Da conversa que 

tivemos com uma oleira idosa e que vivênciou esta situação ficamos a saber que, 

“muitas vendedeiras, por vezes, chegavam ao mercado dos Órgãos ou da Praia sem 

louça para vender, ou porque os burros entraram em brigas, ou correram atrás de uma 

besta ou então ainda, por má-criação ou cansaço, atiraram a carga ao chão”.  

As oleiras desta localidade não têm agora grandes dificuldades no transporte das 

suas mercadorias como antigamente porque existem na zona vários transportes 

(viaturas) que, embora não operem de modo regular, asseguram a deslocação de 

cargas (incluindo as louças ali produzidas) e os passageiros. Entretanto as condições 

de transporte desta mercadoria relativamente frágil ainda não são as melhores uma vez 

que o transporte das peças é feito conjuntamente com outros tipos de mercadorias, e 

para além disso, mesmo quando se aluga uma viatura especificamente para o efeito há 

problemas de segurança no transporte, ou seja, algumas peças quebram, e isto deve-

se precisamente ao facto de que estas viaturas também não se encontram equipadas 

para o transporte de mercadorias desta natureza. 

Os preços das peças foram sempre variáveis, obedecendo, como é óbvio, às leis 

do mercado (“lei da oferta e da procura”), sem se esquecer que a troca directa foi 

também prática, sendo a troca de objectos de cerâmica pelos produtos agrícolas a mais 

frequente. 
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Preço aproximado de algumas peças, em Santiago. 

Quadro-1 

 Anos 

 

 

1957 1965 1975-1980 

Preços Preços Preços 

Vaso 1$00 1$50 150$00 

Binde $70 1$00 50$00 

Pucarinha $80 2$00  

Pote 2$50 3$00 400$00 

Bandeja 1$50 2$50 300$00 

Muringa 3$50 5$00 500$00 

Prato $20 1$00 20$00 

Jarro $70 1$50 60$00 

Pinico 2$50 3$00 50$00 

Fogareiro 3$00 3$50 200$00 

“Pote tingui” * 4$00 10$00  

     * Pote de tingir o pano de terra (extinto). 

Qudro-2 

 Anos 

1995 2005/2006 

Peças Preços Preços 

Pote Grande 800$00 1500$00 

Pote Médio (chamado “médio 

pote”) 

400$00 800$00 

Pote Pequeno 100$00 500$00 

Binde Grande 150$00 300$00 

Binde Pequeno 70$00 150$00 

Vaso Grande 250$00 750$00 

Vaso Pequeno 150$00 400$00 

Moringo 1000$00 1300$00 

Tijolo 30$00  
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Nota: Os quadros atrás apresentados foram elaborados de acordo com 

informações recolhidas junto das oleiras (no local da produção e no mercado de 

Assomada), e de alguns compradores. 
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II. O PASSADO E O PRESENTE 

 

 

 

Em termos de diversidades de peças, nota-se que o tipo de peças produzidas 

actualmente é bastante reduzido, comparado com a variedade de outrora. Muitas peças 

antigamente fabricadas fazem presença, hoje, apenas na lembrança dos mais velhos. 

Defendemos isso porque as oleiras mais idosas falaram-nos de várias peças que não 

chegámos a ver, nem na localidade nem nos mercados, e que as mais jovens 

confessam nunca terem produzido. Figuram entre estas peças o penico (bacio), o 

pucarinho ou caldeirão de barro, a bandeja e o “pote tingui” (pote utilizado antigamente 

para a preparação da tinta e na tingidura do pano, produto de terra). Outras são 

raramente produzidas, e na maioria das vezes que são confeccionadas, são a título de 

encomenda. Pois, a procura tem diminuído de tal modo que não justifica a produção 

destas em condições normais. Fazem parte deste grupo as peças seguintes: o 

fogareiro, a moringa (“muringo” como é chamado em Santiago), tijolo (antigamente era 

muito procurado pelas famílias mais abastadas, principalmente, os proprietários de 

terras, os morgados, para a construção de fornos, para a produção do pão, e das suas 

habitações), jarra, xícara, pratos, tigela, bandejas, etc. 

A recuperação da produção e comercialização dos objectos que já não são 

produzidos é desejável mas não constitui tarefa fácil já que do ponto de vista utilitário 

foram ultrapassados pelos produtos industriais. Entrementes, é possível “ressuscitá-los” 

pela via da divulgação e valorização cultural dos mesmos. 
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Presentemente, confeccionam-se peças com funções domésticas (potes e 

bindes), peças decorativas e ornamentais (vasos, animais domésticos de Cabo Verde), 

brinquedos para as crianças (pilões, caldeirões, carros, casas, etc; tudo em tamanho 

reduzido), peças religiosas (Igrejas, Santos católicos) e diversas miniaturas 

representativas das nossas tradições artísticas e culturais. 

Toda esta gama de objectos produzidos, além de revelar a capacidade artística 

das ceramistas fontelimenses, fornece informações valiosas para outros estudos, 

nomeadamente no âmbito da sócio-cultura cabo-verdiana. 

 

 

a)- Exemplo Actual De Um Artesão Oriundo De Fonte Lima 

 

No quadro de uma análise comparativa, confrontamos as formas de fabrico 

existentes em Fonte Lima com a produção de um ceramista profissional, bastante 

conhecido, que descendeu da mesma localidade e que actualmente reside e trabalha 

(na sua casa) em Pedra Barro, arredor da actual Cidade de Assomada, senhor José 

Gaudino Silva Tavares, mais conhecido por Gracelino ou, simplesmente Graça, onde 

verificamos significativas diferenças, quer no tipo de objectos fabricados quer no modo 

de fabrico e queima dos objectos. 

O Graça confecciona objectos decorativos e ornamentais (cinzeiros, porta-

canetas, porta-jóias, vasos, miniaturas de monumentos históricos como por exemplo o 

Pelourinho de Cidade Velha, entre outros) figuras religiosas (santos católicos, 

personagens bíblicas, sobretudo relacionado com o Natal) e figuras do quotidiano 

(pequenas e médias estátuas de homens e mulheres típicas do interior de Santiago nas 

suas actividades de ganha-pão ou nos seus tempos livres) e também objectos de 

carácter doméstico e utilitário. Um facto curioso é que ele retomou o fabrico de muitas 

peças que já tinham caído em desuso, do qual são exemplos o fogareiro e a pucarinha, 

e está fazendo um enorme sucesso com elas.  

As peças produzidas por este ceramista diferem em muitos aspectos dos 

produzidos em Fonte Lima. Quase todas elas são lindamente esculpidas, o que torna 

confuso, em alguns casos distinguir se são objectos ornamentais ou utilitários, muito 
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embora isto dependa da finalidade que lhes é atribuída pelo comprador e/ou utilizador. 

Por exemplo, os potes trazem esculpida uma figura de mulher ou de homem, e ainda 

uma outra inovação é que possuem torneira. Os “moringos” e os vasos são também 

esculpidos. 

 Da conversa que tivemos com ele, pudemos concluir que é um artista que 

procura, sem dúvida, o sucesso económico, mas que também está preocupado com a 

cultura e a tradição, e por isso, quer ressuscitar as peças que se encontram “mortas”, 

de forma inovada, conciliando a tradição com a modernidade. Procura, com a cerâmica 

contar a história do Concelho de Santa Catarina e do nosso país. Segundo as suas 

palavras “temos que valorizar o que é nosso; é preciso dar a conhecer à nossa 

juventude a nossa cultura. Os jovens precisam ver a cerâmica com outros olhos, pois, é 

uma arte como qualquer outra; com a argila é possível fazer quase tudo o que 

imaginamos”. 

Graça teve contacto com o barro desde a infância, ou conforme nos disse “desde 

que se lembra”, em que principiara a aprender com a avó e a mãe que foram oleiras 

incansáveis, mas é a partir do dez (10) anos que começou a trabalhar o barro, 

confeccionando pequenas peças e brinquedos. 

  Nos primeiros tempos da sua carreira como artesão independente das suas 

mestras (mãe e avó), preparava a massa argilosa, fazia a moldagem das peças e cozia 

da mesma forma que em Fonte Lima (em fogueira aberta); utilizava portanto, de modo 

fiel, a técnica que herdara das mestras. Hoje trabalha com a argila de modo um pouco 

diferente. Senão vejamos: 

  Na preparação da massa, a argila é deitada num tanque raso feito de areia e 

cimento onde é ligeiramente molhado e pilado com um pau, que aparenta um pau-de-

pilão, pela extremidade mais larga (os paus utilizados apresentam grossuras diferentes 

nas extremidades). A argila é de novo ligeiramente molhada e pilada, desta vez com a 

extremidade estreita do pau de forma a triturar o máximo possível de grãos contidos na 

massa. Seguidamente a massa é abundantemente molhada até se transformar em 

“caldão de barro” (caldo de barro). Este é peneirado numa peneira de rede fina, de 

forma a eliminar os caroços, e expostos ao sol (excepto na época das chuvas) numas 

espécies de pequenos tanques, de cimento e areia, com cerca de dez centímetros de 
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altura e dois metros quadrados de comprimento, onde fica a secar até ficar no ponto, 

isto é se transformar em massa pronta para a moldagem de qualquer objecto. Na época 

mais fresca, húmida ou chuvosa a redução da humidade na calda é feita em tanques de 

gesso semelhantes aos atrás descritos. 

  Inicialmente, e até há bem pouco tempo (1995), Gracelino moldava as peças 

essencialmente à mão. Mas hoje devido à grande procura dos seus produtos, 

confecciona a maior parte das suas peças recorrendo à ajuda de moldes de gesso, que 

ele próprio fabricou, com recurso à técnica de pressão que consiste, de forma resumida, 

em colocar a massa (e não argila líquida) no molde, tampar e fazer a pressão. Esta 

prática, nunca utilizada em Fonte Lima, é segundo ele, “uma forma de poupar tempo e 

acelerar a produção”. Porém, segundo ele há circunstâncias em que se sente obrigado 

a trabalhar apenas com as mãos (sem os moldes): quando lhe são solicitadas peças 

que habitualmente não produz, ou que produz mas com outras dimensões e que por 

isso os moldes que possui não servem. Por exemplo encontrámo-lo a moldar 

manualmente, o “homem agricultor” (estátua de um agricultor com a sua enxada no 

ombro) que, segundo nos informou, lhe foi encomendado com aproximadamente o 

dobro do tamanho que normalmente utiliza. 

  Faz a cozedura das peças num forno de tijolo revestido de argamassa de areia e 

cimento, da sua própria autoria, que possui duas divisórias sobrepostas, sendo a parte 

que fica por baixo destinada à lenha (o único combustível que utiliza) e a superior 

reservada às peças a serem cozidas. As peças são, assim como em Fonte Lima, 

colocadas no forno de noitinha e só retiradas de manhãzinha, afim de passarem por um 

arrefecimento lento, o que confere uma maior consistência aos produtos. 

Por se preocupar muito com a qualidade dos seus produtos, trabalha com argilas 

de diversas localidades, exactamente pelo facto de possuírem qualidades diferentes, e 

utiliza-as consoante a natureza dos objectos a confeccionar. Presentemente, apanha a 

argila em Sedeguma (em “Vassoura” e “Ribeira de Quintal”), Palha Carga, e Ribeira dos 

Engenhos. 

Apesar de já ter recebido várias formações sobre a preparação de outros 

materiais cerâmicos e técnicas de mistura da argila com outras substâncias, 

nomeadamente os minerais, para por exemplo aumentar a plasticidade ou obter outras 
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qualidades desejadas, a argila continua a ser a única matéria-prima para o seu 

trabalho. 

Trabalhou durante muito tempo sozinho, no terraço da sua casa, onde esteve 

sempre rodeado por alguns aprendizes, (do sexo masculino) cujo numero aumenta no 

período das férias, uma vez que são na maioria estudantes, alguns interessados em 

aprender a cerâmica, outros, porque os pais os colocam nesta “Escola” como forma de 

ocupar o excesso de tempo livre, e deste modo fugir dos ambientes considerados 

pouco adequados ou arriscados para os jovens; hoje conta com a colaboração de um 

irmão que de quem ele foi mestre e que trabalha com ele há cinco anos.   

Hoje com 41 anos de idade e 31 a labutar com o barro, Gracelino já expôs várias 

vezes as suas obras no país e no estrangeiro, tendo participado no festival Smithsonian 

nos Estados Unidos da América (o seu lançamento a nível internacional), onde teve a 

oportunidade de mostrar como se trabalha o barro em Cabo Verde e, especialmente, 

em Fonte Lima, França e recentemente (em 2000) nos Açores no âmbito de um 

Simpósium dos Artesãos.  

Há cerca de onze anos atrás (1995) os seus produtos eram ainda 

comercializados no “velho” mercado de Assomada juntamente com os das mulheres de 

Fonte Lima. Actualmente dispõem de uma loja de artesanato na localidade de Cutelo 

(cidade de Assomada) onde estão expostas para a venda as suas peças cerâmicas. 

Santa Catarina não é o seu único mercado, vende também na cidade da Praia e até 

mesmo nas outras ilhas; conforme nos disse tem diversos produtos expostos na ilha do 

Sal.   

Os clientes são principalmente emigrantes em férias que compram bastantes 

peças para levarem como “presentes” ou lembranças a amigos e turistas. Os residentes 

gostam imenso e também compram, mas menos, e queixam-se muito dos preços. 
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III. O VALOR ECONÓMICO, SOCIAL E CULTURAL 

 

 

 

3.1. O Peso Da Cerâmica No Rendimento Da Comunidade Local 

 

 

 

A produção cerâmica tem sido vista desde os primórdios como uma importante 

actividade complementar para os agricultores da localidade de Fonte Lima, com 

destaque para a população feminina. 

Segundo as informações por nós recolhidas desde cedo começou-se a 

comercializar objectos desta cerâmica em Santiago, principalmente no concelho de 

Santa Catarina. Muitos santa-catarinenses ainda se lembram dos “velhos tempos” em 

que nos anos de seca se trocavam no mercado de Assomada, por exemplo binde, pote 

etc., por géneros alimentares como milho, feijões e peixe. Na verdade a troca directa 

não era praticada apenas nos anos calamitosos. Verificava-se, talvez por força de 

hábito, mesmo nos anos de fartura entre aqueles que se encontravam em dificuldades 

financeiras. Podemos constatar que com o decorrer dos tempos o comércio a monetário 

das peças cerâmicas desapareceu, verificando-se hoje apenas transacções em 

dinheiro. 

A cerâmica de Fonte Lima foi e ainda é reconhecido como um produto de grande 

valor económico entre a população fontelimense. 
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 Para comprovarmos da importância desta actividade para esta população ao 

falarmos com algumas oleiras tentámos ironicamente desencorajá-las, mas estas, 

sobretudo as mais idosas, não pretendem abandonar esta actividade enquanto tiverem 

forças para labutarem, e sublinham categoricamente que, “a olaria pega as pessoas na 

mão e que tudo o que têm devem a ela”. 

O valor económico da cerâmica reflecte-se na própria mentalidade desta “gente 

oleira” que acredita que a olaria nunca as deixa passar fome, o que não é estranho 

visto que outrora nos anos de seca facultava-lhes bastante a aquisição de víveres.  

Embora quase todos os nossos contactados, em Fonte Lima, apontem a 

agricultura como sendo a actividade económica mais importante, é a cerâmica que 

constitui a principal fonte de receita das famílias, isso pondo de lado a emigração e a 

“rabidância”, ou seja, o comércio que muito tem contribuído para a melhoria das 

condições de vida da população local.  

O actual peso económico da cerâmica de Fonte Lima está longe de igualar-se ao 

que teve no passado, e segundo o antropólogo Gaudino José Tavares Cardoso “ … 

actualmente, essa actividade encontra-se em decadência, transformando-se numa 

actividade marginal, de reduzida rentabilidade económica.”10 

 

 

 

3.2. O VALOR SOCIAL E CULTURAL 

 

 

 

Uma invenção tão importante como a cerâmica, para além de poder retratar o 

ajustar das necessidades do homem ao meio ambiente, representa, em certa medida, o 

                                                 
10

 CARDOSO, Gaudino José Tavares. A Cerâmica de fonte Lima. In Cultura. Nº1. Setembro de 1997. P. 42.  
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universo conceptual da pessoa, grupo ou sociedade que a inventa e/ou usa. 

A cerâmica conquistou desde muito cedo o seu lugar na sociedade cabo-

verdiana, o que se compreende se levarmos em consideração a necessidade em 

recipientes que se impunha aos primeiros habitantes. Na verdade ainda hoje chega-se 

a muitas casas cabo-verdianas, por vezes, mesmo no estrangeiro e avistam-se objectos 

de cerâmica. Pote, binde, vaso ou outros objectos. Em Cabo Verde, a sua presença é, 

hoje, mais marcante no meio rural, principalmente no tocante aos objectos de uso 

doméstico (no meio urbano é utilizado actualmente mais para decoração). Dos 

cinquenta (50) indivíduos por nós inquiridos concluímos que os do meio urbano que 

conhecem e que já alguma vez adquiriram objectos cerâmicos de Fonte Lima, a maioria 

comprou peças decorativas, e os que adquiriram peças utilitárias utilizaram-nas 

igualmente na decoração. 

O seu valor social é notório desde o seu espaço de fabricação, onde se verifica a 

convivência dos artistas possibilitada sobretudo pelo trabalho em grupo e pelo 

conhecido sistema de “djunta mó”, prática que reúne as oleiras vizinhas e as suas 

famílias. É principalmente no espaço produtivo que discutem os seus problemas do dia 

a dia, ajudam umas às outras a encontrar a solução, transmitem e recebem notícias. 

Esta actividade tem sido para as artesãs de Fonte Lima uma alternativa face ao 

desemprego, proporcionando-lhes melhoria das suas condições de vida. Nesta óptica, 

esta actividade artesanal pode ser considerada elemento de equilíbrio no Concelho de 

Santa Catarina, factor de coesão e de paz social. Este sistema de trabalho, porque 

conta com a participação activa da família, transforma-se não só num importante centro 

de vida mas também no núcleo de aprendizagem profissional. Outrossim, as mulheres 

artistas desempenham um papel relevante no desenvolvimento da comunidade e a arte 

lhes confere algum prestígio social.  

No meio rural, onde quase não se encontram frigoríficos como na zona urbana, 

os utensílios de cerâmica continuam sendo os mais convenientes para a conservação 

da água fresca. Porém, já não são mais utilizados no transporte da água, tendo sido 

substituídos por vasilhas de plástico, metal e vidro (barris, bidões, barricas, garrafões e 

latas etc.). 
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O binde (a forma de cuscús) é também ainda muito utilizado pela população visto 

o cuscús ser um alimento muito apreciado, principalmente no meio rural, e que para 

além de substituir o pão, constitui um dos pratos tradicionais de Cabo Verde, 

confeccionado com o milho, produto de grande valor histórico e sócio-cultural no 

arquipélago (com o milho pode-se confeccionar diversos tipos de pratos e é 

considerado, ao lado do feijão pedra, pelos mais velhos, como sendo “o produto que tira 

a fome da barriga”). 

Antigamente, em Santiago, nas festas, como por exemplo, baptizados, 

casamentos e as ainda hoje chamadas no interior de “funções” (festas religiosas) tinha-

se o hábito de cozinhar “xerém” em pucarinha (uma espécie de caldeirão de barro), que 

segundo dizem os mais velhos, a comida preparada nela é de longe mais saborosa que 

feita em panela metálica.  

O tratamento do queijo e do leite, recordam os mais velhos, era também 

realizado em utensílios de cerâmica.  

O fogareiro de cerâmica teve e ainda tem, para certas pessoas, embora muito 

poucas, um papel relevante para a execução de “fumadores” no interior das 

residências, para aquecer o quarto das mulheres nos primeiros dias de parto. Aliás, até 

há relativamente pouco tempo (cerca de três dezenas e meia de anos), era raro ir-se 

visitar uma mulher do interior de Santiago, sobretudo das zonas mais afastadas dos 

centros, nos primeiros dias de parto (às vezes mesmo depois dos trinta dias) para não 

se encontrar um fogareiro num cantinho do quarto, com duas funções especiais: cozer 

o comer da «parida» e aquecer o quarto da mãe que deve evitar o frio. O fogareiro tem 

uma vantagem especial, para além de acumular muito calor relativamente ao seu 

tamanho e não fazer muita cinza devido ao tipo de combustível que nele se utiliza, não 

deita fumo e é muito manuseável, tendo em consideração o seu tamanho. Com o 

alargamento dos fogões a petróleo e a gás, sobretudo pelas famílias de emigrantes, 

começou a entrar em desuso. 

O peso social e cultural é ainda notório, em certas circunstâncias, mesmo depois 

da morte: baseado na crença de que tudo aquilo que o indivíduo gostou e dele fez uso 

na vida, será também necessário ir por ele depois da morte; normalmente, coloca-se 
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em cima da sepultura de certos defuntos um pequeno pote ou “muringo” (moringa) com 

água. Acredita-se que o “finado” (falecido) vai precisar de água fresca para beber e, que  

se não lha derem, voltaria a casa dos familiares mais próximos para saciar a sede, 

provocando-lhes medo e, por vezes, sujar a água dos seus potes. 

Devido a esta crença algumas pessoas antes de morrer ordenam que se coloca 

sobre a sua sepultura os citados recipientes com água e geralmente estas ordens são 

rigorosamente cumpridas. Hoje, mesmo entre os mais velhos, são muito poucas as 

pessoas que alimentam esta crença, por isso quase não se vê no cemitério de Santa 

Catarina potes ou “moringos” (moringas) sobre as sepulturas. 

Se é certo que o objecto é inseparável do seu produtor e do seu utilizador, a 

cerâmica tradicional cabo-verdiana, em geral, e, particularmente, a de Fonte Lima, é de 

certo modo, o reflexo do universo material e conceptual das pessoas do meio onde ela 

é produzida e utilizada. É o próprio fabricante que dá a forma e o tamanho ao objecto, 

de acordo com o material disponível, a sua concepção, o uso a que se destina, e com 

influências internas e externas. O artesão imprime traços de sua cultura nos objectos 

que produz, consciente ou inconscientemente. Muitas de suas tradições, como 

símbolos mágicos e crenças, ficam marcadas em suas peças. A propósito e a título de 

exemplo, é de frisar que Fonte Lima, zona de ambiente religioso e agrícola, as 

miniaturas e os brinquedos de cerâmica destinados a brinquedos infantis são, na 

maioria, igrejas, Santos padroeiros, animais domésticos (vaca, burro, pombo, 

galinha…), casas típicas do interior, trapiches, etc; isto é, objectos que, no fundo, 

acabam por retratar o meio ambiente e sócio-cultural das pessoas que os produzem e 

/ou consomem. Depois da independência política do país, a influência da ideia de 

reconstrução da identidade cultural cabo-verdiana suscitou o fabrico de imagens de 

líderes políticos (como por exemplo Amílcar Cabral), a multiplicação de objectos 

figurativos ligados aos instrumentos musicais, ao vestuário tradicional, à dança e às 

ferramentas agrícolas. 
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 3.3. PERSPECTIVA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O 

DESENVOLVIMENTO DO TURISMO NO INTERIOR DE SANTIAGO 

 

 

 

O turismo cultural está atravessando os seus melhores momentos. Durante 

muitos anos e décadas, viajar era sinónimo de ócio, divertimento e desfrute de tempo 

de maneira intensa. Hoje em dia o turismo tem-se diversificado muitíssimo, e embora 

para certas pessoas continua a ser uma opção de lazer, para outras é procura de 

conhecer novos lugares e atractivos curiosos, visando a identidade cultural de um povo 

e chegou-se, assim, ao ponto de se falar de oferta de turismo cultural.  

A globalização exige cada vez mais a necessidade de afirmação da diferença 

pela afirmação dos padrões culturais. A consciencialização do homem face à herança 

cultural e a diferença pela afirmação dos padrões culturais é cada vez maior, o que 

levou ao aparecimento de uma nova geração de turistas que procura algo que talvez o 

conduza ao reencontro com o passado.  

  O artesanato como um dos elementos primordiais da cultura de um povo surge 

como um importante factor de crescimento da actividade turística. 

Tendo em conta que a cerâmica de Fonte Lima é tradicional e a forma como é 

produzida faz lembrar, até certo ponto, o artesanato pré-histórico, pode funcionar como 

um excelente atractivo turístico, já que proporciona, em certa medida, aos visitantes um 

maior conhecimento do passado humano, o que no fundo significa um maior 

conhecimento de si próprio. Por outro lado espelha toda a visão do mundo daqueles 

que a produz e/ou utiliza e põe em destaque os seus padrões culturais que 

seguramente diferem do global. E, se é certo que a actividade turística é hoje como a 

venda de um produto, só teríamos a ganhar. E estamos certos que os ganhos não 

seriam poucos. Até porque, a localidade tem sido desde há muito visitada por 

indivíduos de várias nacionalidades, tais como alemães, franceses, espanhóis e 

italianos, que têm demonstrado fascínio pela forma como se produz a cerâmica nesta 

ribeira, tendo alguns observado e registado com as suas câmaras fotográficas e de 

filmar diversas fases do trabalho, e ficado mesmo até à noitinha para assistir à queima 
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das peças. Para nós isto comprova o valor deste importante elemento da cultura 

material santacatarinense, e portanto, um importante património, como também a 

possibilidade da sua exploração no âmbito do turismo cultural, através da visita a este 

património, o que contribuiria tanto para a melhoria das condições socio-económicas 

das famílias oleiras, como imprimiria uma outra dinâmica ao processo de 

desenvolvimento do interior de Santiago.   

É claro que ainda não existem condições para tirar, ligado a esta actividade, o 

proveito turístico desejado, mas da conversa que tivemos sobre esta questão com 

alguns santacatarinenses (cidadãos comuns e pessoas com algumas responsabilidades 

a nível do poder local) notamos que existe, pelo menos, uma forte vontade em dar 

passos significativos nesta direcção, ou seja, no sentido de valorizar e de transformar 

este património numa das atracções turísticas do interior.  

Acreditamos que a produção oleira tradicional de Fonte Lima, se for bem 

orientada e apoiada mediante um projecto concertado de valorização do património 

histórico e artístico, e de qualificação da oferta turística no concelho de Santa Catarina, 

poderá dar, num futuro não muito distante, um contributo valioso para o incremento do 

turismo cultural neste concelho e em todo o interior de Santiago, o que não deixará de 

constituir igualmente um importante pilar de desenvolvimento económico. Para que isso 

aconteça é preciso inaugurar uma nova forma de conhecer o património artístico, algo 

que aliás já é moda em outras paragens, nomeadamente nos países europeus: em vez 

de fazer, por exemplo, a peça artística chegar ao visitante, como regra geral acontece 

numa exposição tradicional, realizada nos museus e centros de artesanato, leva-se o 

turista à obra de arte, exposta nos locais de fabrico (locais originais), onde ele pode 

também observar o processo de produção. 
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CONCLUSÃO 

 

 

 

Embora conclusões preliminares tenham sido avançadas no decorrer da 

redacção deste trabalho, como se pode verificar e, como referido na introdução, não 

pretendemos exaurir o assunto, mas sim contribuir, ainda que subsidiariamente, para 

estudos mais aprofundados. Assim, estamos cientes de que o trabalho carece de 

posteriores tratamentos. Porém, podemos adiantar algumas conclusões: 

A cerâmica de Fonte é de origem africana, trazida pelos escravos ligado ao 

processo de povoamento do interior de Santiago, e tem tido, desde os primórdios, uma 

grande importância para a população desta localidade, tendo constituído muitas vezes 

a principal receita do orçamento familiar. Embora, hoje menos do que outrora, em Fonte 

Lima é ainda essa actividade que garante trabalho ou ocupação a muitas mulheres e 

raparigas, durante o período em que não se dedicam à agricultura pluvial. Esta 

actividade garante o equilíbrio económico das famílias das oleiras e proporciona às que 

se dedicam a ela uma expressiva autonomia económica. Por exemplo, cinco das oleiras 

contactadas afirmam ter construído as suas casas e comprado os móveis só com o 

dinheiro ganho na olaria. Isto comprova a independência económica da mulher oleira da 

referida localidade. 

A olaria de Fonte Lima que no passado conheceu um grande esplendor 

económico, tendo, nos anos de seca, constituído a principal actividade económica da 

população local é, na actualidade, confrontada com dificuldades de vária ordem e 

atravessa uma situação de decadência. 
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O desaparecimento de algumas peças e a raridade produtiva de outras devem-

se à diminuição, ou mesmo à falta de procura destas pelos seus consumidores. Isto 

justifica-se, principalmente pela entrada no país de uma quantidade cada vez maior de 

produtos industriais (produtos de plástico, de vidro, de metais e mesmo de cerâmica 

industrial) com funções idênticas às peças produzidas na cerâmica tradicional, 

podendo, por isso, substituir muitas delas. Assim, uma das maiores dificuldades com 

que se deparam os fabricantes é a de mercado. A incapacidade em fazerem face aos 

“bombardeamentos” dos modernos produtos industriais, leva à perda de uma boa parte 

da clientela. E as oleiras, surpreendentemente, têm a consciência deste facto. Uma 

oleira com quem conversámos sobre os constrangimentos inerentes ao escoamento 

dos produtos, respondeu-nos: “ è pamodi ochi kussas di nobegu bira mutu cthêu. Dipós 

ki kês kussas di lata cû vidro bên cthêu pa li, bênda bira poku” (é porque hoje os 

utensílios são muitos. Depois da chegada dos objectos de metais e de vidro a venda 

diminuiu). 

Outras dificuldades que merecem ser apontadas são a falta de espaço próprio, 

na cidade de Assomada, para a venda dos seus produtos e de espaços de 

armazenagem. Continuam a vender no velho mercado municipal, onde dispõe de 

escassos metros para o efeito e as peças misturadas com outras mercadorias correndo 

risco de quebrar. Apesar da existência de duas casas de oleiras construídas pelo 

Município de Santa Catarina, possuindo cada uma além de um recinto destinado ao 

trabalho oleiro, uma sala, não muito espaçosa, para responder às necessidades de 

armazenagem, ainda o problema de armazenagem não se encontra totalmente 

resolvido. Encontram-se muitas peças arrumadas na rua e também em cima das casas, 

correndo o risco de serem roubadas ou danificadas por delinquentes, o que tem vindo a 

acontecer, como ficamos a saber.  

No que diz respeito aos aspectos tecnológicos, quase que não houve evolução, 

salvo algumas excepções testemunhadas pela construção de um novo tipo de forno - “o 

forno melhorado”- que poupa combustível e a introdução, nestes últimos anos, de 

alguns exemplares de uma espécie de roda de oleiro, que quase não são utilizadas (ver 

anexo II fig. 6). 
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Sabemos que, de um modo geral, o ecossistema cabo-verdiano é extremamente 

frágil, podendo, por isso, desequilibrar-se facilmente, e ter resultados desastrosos para 

a economia e a sociedade de uma forma geral, e porque não para a cultura material, 

em particular. E na localidade de Fonte Lima, região que conhecemos desde a infância, 

de acordo com as nossas observações e estudos, assiste-se a uma progressiva 

degradação, do meio ambiente com reflexos bastante negativos para a olaria local, 

devido principalmente à uma diminuição não só dos recursos vegetais como também 

hídricos, provocando, assim, baixa da criação de gado, o que, por sua vez, contribui 

para a falta de combustíveis para os fornos de cozedura das peças cerâmicas. A 

escassez de água Também afecta a olaria por ser a água indispensável na preparação 

do barro.  

Atinente às razões da diminuição do número das oleiras nos últimos tempos, as 

opiniões divergem no seio das actuais – algumas apontam como razões principais a 

dureza desta actividade, a falta de combustíveis para a queima das peças e 

dificuldades ligados à comercialização; outras pensam que a melhoria das condições de 

vida de algumas famílias, sobretudo devido às remessas enviadas pelos familiares 

emigrados, tem pesado bastante neste abandono. Entretanto, apesar de que todas 

estas razões são importantes para a compreensão da questão, a conclusão a que 

chegamos é que a escassez de combustível e os constrangimentos do mercado têm 

contribuído, na maioria dos casos, para a substituição da olaria por outras actividades, 

nomeadamente o comércio (“rabidância” e troca de notas estrangeiras por moeda 

nacional, muito praticada pelas pessoas de Fonte Lima) “prejudicando”, assim, a 

actividade cerâmica. 

  Até ao presente muito pouco se tem feito no sentido de preservar esta 

actividade. E, urge a tomada de medidas tendentes a proteger, num futuro próximo, 

esta importante actividade, que em muito tem contribuído para a melhoria das 

condições de vida da comunidade a ela ligada, e património cultural santacatarinense e 

cabo-verdiano. Vemos na protecção ambiental local, e na tomada de medidas 

conducentes à ampliação do mercado, tanto o cultural como o utilitário, e não só, uma 

das formas de preservá-la.  
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As medidas a serem implementadas devem ser bem equacionadas, e 

direccionadas mais no sentido da defesa e preservação desta actividade enquanto 

património histórico, social e cultural do que no sentido de tentar transformá-la numa 

actividade económica mais lucrativa; pois, a maior parte dos consumidores de utensílios 

utilitários preferem os produtos industriais que são geralmente mais baratos, práticos e 

cómodos. Deste modo, a procura por razões culturais torna-se, sem dúvida, de longe, 

mais importante do que por motivações utilitárias. 

Qualquer intervenção no processo de produção desta cerâmica, seja de que 

natureza for, deverá ser bem equacionada para não pôr em risco a componente 

cultural, cuja alteração ou destruição conduzirá, seguramente, á sua depreciação 

enquanto cultura material e à perda do “mercado cultural”. 

   Recomendamos, igualmente, a tomada de medidas viáveis com vista à sua 

exploração turística de forma enérgica e sustentada.  
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Anexo I 

 

Fig. 1-Mapa do Concelho de Santa Catarina, (Fonte: Revista Santa Catarina, Junho 

de 2000) 
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ANEXO II 

 

 
Fig. 2-Vista actual da aldeia de Fonte Lima. 
 
 

 
Fig. 3-Cova de barro (Fundão -Fonte Lima). 
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Fig. 4-Casa de olaria de Chão de Baixo (Fonte Lima). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 5- O amassamento da argila no interior de uma casa de olaria (Chão de Baixo-
Fonte Lima). 
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                      Fig. 6-Alguns instrumentos utilizados  

 
 

 
Fig.7-Combustíveis utilizados na cozedura das peças cerâmicas em Fonte Lima. 
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Fig. 8-Moldagem no interior de uma casa de olaria (Chão de Baixo-Fonte Lima). 
 
 

 

 
Fig. 9-Moldagem do barro sobre a roda (Colégio- F.Lima). 
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Fig. 10,11-A raspagem das peças. 
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Fig. 12- A aplicação da chamada “água branca”, destinada a corrigir possíveis 
fissuras. 

 
 

 
Fig.13- A secagem dos objectos. 
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Fig.14-A queima em grupo numa fogueira aberta (Ribeira Pote - Fonte Lima). 

 
 

 
 
Fig. 15- Cozedura individual (Chão de baixo-Fonte Lima). 
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Fig.16-Forno melhorado em “colégio” (Fonte Lima). 
 
 
 

 
Fig.17-Venda de Cerâmica no Mercado de Assomada. 
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Figs. 18 e 19- Trabalhos de 
Gaudino Tavares, artista 
oriundo de Fonte Lima. 
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Anexo III 
 

 
Figura – 19 

 
 

O Pote 
 
 
 
Beiço do Pote 

 
 
Pescoço do Pote 
 
 
 
 
Corpo do Pote   

  
 

 
 

 
 
 
 
 

“Filhós” – enrolamento 

a partir do qual se faz o 

pescoço do pote. 

 
 


