
A 25.ª Edição da Festa Ibérica da Olaria e do Barro terá lugar no Concelho de Reguengos 
de Monsaraz em 2019. Trata-se de uma iniciativa da Câmara Municipal de Reguengos de 
Monsaraz, do Ayuntamiento de Salvatierra de Los Barros (Espanha) e da Junta de 
Freguesia de Corval, que se realiza todos os anos, de forma alternada nestes dois 
territórios.

A Festa da Olaria e do Barro é um evento promotor da cultura e do turismo, refletindo 
importantíssimas manifestações de cariz artístico e artesanal: a arte oleira e a cerâmica. 
Integrando um considerável número de oleiros e ceramistas dos dois países, tem sido 
possível nas edições anteriores valorizar e promover estas expressões artísticas de 
carácter artesanal, pondo em evidência o seu significado económico e a sua importância 
na promoção turística e do património cultural.

No decurso dos seus vinte e cinco anos de existência, este evento tem-se consolidado, 
dando um importante contributo para a divulgação da arte oleira e da cerâmica,  e para o 
seu desenvolvimento económico assente na expansão dos canais de comercialização, no 
crescente aperfeiçoamento e na formação tecnológica dos artesãos.

Sendo organizada em torno dos maiores centros oleiros da Península Ibérica, S. Pedro 
do Corval e Salvatierra de Los Barros, a Festa Ibérica da Olaria e do Barro assume-se como 
um foco privilegiado de promoção da olaria e da cerâmica incluindo a participação dos 
oleiros e ceramistas  de outras regiões dos dois países.

Organização: Município de Reguengos de Monsaraz

  Junta de Freguesia de Corval

  Ayuntamiento de Salvatierra de los Barros

FICHA DA INICIATIVA

Município de Reguengos de Monsaraz  Serviços de Cultura|
Pç da Liberdade  Apartado 6  7201-970 REGUENGOS DE MONSARAZ| |
tel. | fax. | e-mail. (+351) 266 508 040/266 503 309  (+351) 266 508 059  cultura@cm-reguengos-monsaraz.pt 

Encontro de Oleiros e Ceramistas . Exposições . Venda de Olaria e 
Cerâmica . Jornadas Ibéricas “Olaria e Cerâmica” . Trabalhos ao Vivo . 
Circuito das Olarias de S. Pedro do Corval . Festival de Música Ibérica .
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