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A ceramista caldense, que tem o seu 
atelier nas Gaeiras, concebeu uma peça com uma mulher a banhar-se nas termas | Natacha Narciso 
Paula Clemente é a terceira autora da colecção das termas, promovida pela Gazeta das Caldas. A 
ceramista concebeu uma peça que designou por Bem-Estar, que recria os tratamentos que a própria 
fez, em criança, no Hospital Termal. 

Quando era criança Paula Clemente sofria de asma, doença que a levou a fazer tratamentos no 
Hospital Termal e que incluía idas à piscina. Inspirada nesses momentos, a artista recriou-as, tendo 
desenhado uma mulher a entrar na água. “São peças únicas, feitas à mão e com os escorridos 
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sempre diferentes”, explicou a autora à Gazeta das Caldas enquanto prossegue o trabalho em 
mais um Bem-Estar, retocando a figura feminina. 
A obra foi feita no atelier desta autora, o Lagar d’Artes, nas Gaeiras, inaugurado há nove anos, altura 
em que a artista transformou um antigo lagar em espaço artístico. Paula Clemente mantém algumas 
das peças-chave do antigo espaço como a prensa ou a pia de pedra. 

“Achei que me propuseram um desafio bem interessante”, disse Paula Clemente, satisfeita em 
participar nesta segunda colecção da Gazeta das Caldas, dedicada às termas locais. Na sua 
proposta “encontra-se representada a água curativa que é a génese das termas caldenses”, 
disse. Paula Clemente adaptou o tema à sua linha de trabalho, tendo colocado a água termal numa 
taça decorada com vidrados coloridos, técnica que faz uso nas suas criações. 
Filha do ceramista caldense Euclides Rebelo, a artista praticamente nasceu ligada ao barro pois o 
seu pai, após ter trabalhado nas Faianças Belo, teve a sua própria fábrica. A sua irmã, Elsa Rebelo, 
também ceramista, é a directora artística da Fábrica Bordallo Pinheiro. 
O gosto pela cerâmica levou-a a formar-se em Modelação Decorativa no Cencal, tendo tido como 
formadores Herculano Elias e o seu próprio pai. Mais tarde Paula Clemente emigrou, tendo vivido na 
Suíça. Instalou-se em Lausanne e foi na escola de lazer Ecole-Club Migros que leccionou cerâmica 
durante 15 anos. 
A autora trabalha diariamente nas suas peças dando resposta às muitas encomendas que tem de 
lojas de várias zonas do país. No atelier de trabalho, a ceramista dá a oportunidade de conhecer as 
várias fases do trabalho cerâmico a quem a visita. 
Paula Clemente tem uma vertente mais tradicional do seu trabalho ligada a temas religiosos, dando 
especial destaque aos presépios e ao Santo António, respondendo também a encomendas nesta 
área. 
Trabalha preferencialmente o barro vermelho e também o grés e tem várias vertentes no seu 
percurso no barro. 

 


