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O seu modo de funcionamento obedecia aos
seguintes momentos:
1º Colocação das peças previamente moldadas
sobre a grelha.
2º Combustão da lenha colocada na fornalha
3º Após a combustão, e tendo o forno atingido
uma temperatura elevada (± 1000 graus), todo
o conjunto era selado com argila e assim
permaneceria durante vários dias até o forno
arrefecer.
4º Remoção das argilas de selagem e das
peças produzidas, seguindo-se a limpeza do
forno para nova produção.

SILVA, A.C.F. et alii (1982), O forno cerâmico romano de Louredo,
“Portugalia”, nova série, 2-3, Porto, FLUP/IA, pp. 149-152)
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O forno cerâmico de Louredo era composto por
uma área de aquecimento enterrada no solo
natural - boca do forno servindo de local de
introdução de lenha e regulador da tiragem do
ar (a), fornalha com aspecto de canal onde se
acendia a fogueira (b) e câmara de
aquecimento sustendo a grelha e permitindo
simultaneamente uma melhor distribuição
calorífera (c) - e uma câmara de cozedura grelha perfurada, em barro cozido, sobre a
qual se colocavam os produtos a cozer (d) ,
sendo rematada por uma abóboda com
chaminé para evacuação dos gases e fumos.
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Preocupada com a progressiva deterioração
deste monumento, o Município de Santa Marta
de Penaguião convidou a empresa ArqueoHoje,
a executar um projecto de conservação e
valorização deste singular monumento.
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