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A história ensina-nos que o homem faz uso dos materiais que a natureza lhe oferece.

A localização geográfica do território São Brás de Alportel proporciona uma inevitável 

variedade de substratos geológicos, permi�ndo um conjunto de explorações de pedra 

ornamental, como a Brecha de Tavira ou a pedra de Bordeira, repe�damente em 

Mesquita e em Juncais. E vem de há séculos a instalação de locais de laboração 

tradicional do barro, designado de grés de Silves(terra de cor avermelhada), para fazer 

telhas, �jolo de burro e ladrilhos, exis�ndo ves�gios desses telheiros desde a beira serra 

até este vale do Bengado. 

Estes barros, uma matéria de origem mineral bem presente no vale de Mealhas  e de 

Bengado, são trabalhados como argamassa e desde sempre aplicados na construção 

tradicional do Algarve. 

A produção da matéria a par�r das terras de grés, extraída em cerca de 70% no vale de 

Bengado, mante-se ainda num processo laboral árduo, feito de forma tradicional e 

atualmente em dois telheiros de São Brás de Alportel: Terracota do Algarve, em Mealhas  

e Cerâmica do Bengado, junto deste local. 

TELHEIRO - CERÂMICA DO BENGADO.

Em laboração desde os anos 50 do século 

passado, é um dos que restam das duas 

dezenas de telheiros do barrocal central. 

Com uma procura mais reduzida, os 10 

trabalhadores deram lugar a apenas 2 

pessoas.

Ladrilhos para diferentes aplicações 

TELHEIRO - TERRACOTA DO ALGARVE.

Construído pelos atuais proprietários, há 

30 anos esta industria familiar com m 

laboração desde os anos 50 do século 

passado, é um dos que restam das duas 

dezenas de telheiros do barrocal central. 

Com uma procura mais reduzida, os 10 

trabalhadores deram lugar a apenas 2 

pessoas.

Os chamados “Ladrilhos Santa Catarina” levam um 

acabamento com barro branco sob a forma de umas riscas 

ver�cais feitas com os dedos pela própria pessoa que os 

molda.

Extração da Argila

É um processo muito exigente: extraídos dois �pos de barro, 

vermelho e branco,  são transportados para montes 

separados, que depois de combinados na proporção certa na 

fase de preparação da pasta, dão origem à matéria desejada.

Preparação da pasta

Para a pasta, o barro é moído e amassado, ganhando uma 

boa consistência semelhante à plas�cina e fica  a repousar 

durante algum tempo de modo a ser moldado nas mais 

variadas formas e tamanhos. Um trabalho árduo, que só 

recentemente recorre a máquinas.

Moldagem da terracota

Tal como na an�guidade, em que cada oleiro impunha uma 

marca ao seu produto, é no processo de moldagem que se 

dis�ngue o produto moldado à mão, um a um, conferindo a 

cada peça um aspeto único. E é quando se desenforma a areia 

e a água. Na fase da moldagem o trabalho é feito por equipas 

de duas pessoas: o que molda a terracota e o que dá o 

acabamento final e coloca nos secadores.

Secagem

A matéria prima(terracota) precisa secar totalmente antes de 

seguir para o forno. a secagem é feita naturalmente, à 

temperatura ambiente, até 30 dias, se for inverno e sujeita a 

grande amplitude térmica

Cozedura

Depois de estar seco, o produto é levado para o forno onde é 

organizado por sobreposição. 

O processo inicia-se com um pré-aquecimento seguindo-se 

uma cozedura lenta ao longo de mais de 30 horas, para a 

tonalidade natural. O forno é alimentado com madeira, 

serradura e bagaço de azeitona.

O percurso pedestre  PR1 SBA é muito rico do ponto de vista geológico, estando sinalizados na sua área,  os seguintes espaços de interesse: um Geo-ponto de interpretação de zona 
extração de pedra, as minas de água, em par�cular de Bengado e a faixa vulcano sedimentar.
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Telheiro do Bengado [CERÂMICA DO BENGADO]
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