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palavras-chave

resumo

Território urbano-ruralg* , design relacionalg , técnicas artesanaisg , 

identidadeg , lugarg , renovação da experiência sensívelg .

O presente trabalho inscreve-se no domínio do Design, seleccionou 
Portugal como território de estudo e tem como objectivo contribuir 
para a construção de um modelo de colaboração entre o Design e o 
Artesanato, conducente à valorização das identidades dos lugares. 

No percurso da investigação pretendeu-se compreender de que forma 
o Design, enquanto meta disciplina com apetência transdisciplinar, 
se pode constituir como instrumento útil para a criação e promoção 
de novas práticas, que sejam capazes de conferir visibilidade aos 
valores distintivos do território, tornando-o presente, recorrendo ao 
artesanato, enquanto factor de identidade, como chave de leitura. 
Com esta ambição foi elaborado um corpo teórico, incorporando um 
conhecimento transdisciplinar de suporte ao estudo do Design com 
vista à valorização do território. Problematizaram-se os conceitos de 
território, design e artesanato, o que nos conduziu aos conceitos de 
território urbano-rural, design relacional e de técnicas artesanais e 
investigaram-se exemplos de parceria entre o Design e as Técnicas 
Artesanais, que ocorreram, durante os últimos 25 anos em Portugal, e 
que se singularizam pelo contributo que oferecem ao desenvolvimento 
dos lugares do ponto de vista cultural e económico. A realização 
da coordenação científica do projecto Editoria: Design, Artesanato 
e Indústria, permitiu ensaiar pela praxis um novo diálogo, entre a 
reflexão teórica e as políticas de requalificação do território que lhe são 
inerentes, afirmadas formalmente no programa de Guimarães 2012, 
Capital Europeia da Cultura. A participação neste projecto possibilitou 
experienciar e aferir algumas das linhas estratégicas que se tinham 
vindo a definir para o modelo acima referido. 

 
Como resultado da investigação foi elaborado um modelo flexível de 
abordagem à ressignificação do território pelo Design, promovendo 
a visibilidade das Técnicas Artesanais pela sua transcriação e, 
consequentemente, a diversidade cultural subjacente à identidade dos 
lugares, amplificando os seus sentidos. Explorou-se a vocação

* Os conceitos estruturadores desta investigação são identificados com um g, quando 

são referidos pela primeira vez nesta tese e encontram-se no glossário (vide pp.487-88).



de mediador cultural a que historicamente o Design aspira, e a de 
agente participante no redesenho semântico da cultura local, enquanto 
disciplina que procura inovar integrando asTécnicas Artesanais.

 Concluiu-se que a partir da realidade do lugar, a combinação 
dos saberes do Design com as Técnicas Artesanais é capaz de criar a 
diversidade de sentidos e significados, isto é a experiências do sentir, 
em cada lugar, transportando-os para o mundo global, contribuindo 
para a universalidade sem totalidade.



keywords

abstract

Urban-rural territories; relational design; handcraft techniques; identity; 
place; renovation of the sensitive experience.

This work fits into the field of Design choosing Portugal as its research 
area, and its goal is to contribute for the construction of a model of 
partnership between Design and Handcraft Techniques, that may lead 
to an increase in the value of local identities.

Throughout this research work we tried to understand the way how 
Design – as a meta discipline with transdisciplinary skills – may become 
a useful instrument in the creation and promotion of new practices 
with the ability to give visibility to the distinctive values of the territory, 
making it present and resorting to Handcraft Techniques as an identity 
factor and a reading key. This ambition led us to build a theoretical 
body of transdisciplinary knowledge to support Design studies aimed 
at adding value to the territory. Our discussion of the concepts of 
territory, design and handcrafts led us to the concepts of urban-rural 
territories, relational design and handcraft techniques, and to study 
examples of partnerships between Design and Handcraft Techniques 
that have been tested in Portugal over the last 25 years, and stand out 
for their contribution to the cultural and/or economic development of 
different places. Working on the scientific coordination of the Editoria: 
Design, Artesanato e Indústria project allowed us to test - through 
praxis - a dialogue between a theoretical reflection and the territorial 
regeneration policies associated with it, which were formally part of 
the Guimarães 2012 European Capital of Culture’s programme. Taking 
part in this project allowed us to experience and assess some of the 
strategic guidelines that had been defined for the collaborative model 
between Design and Handcraft, which leads to an increase in the value 
of local identities.

As a result of this research work we devised a flexible model of 
approach to the creation of new territorial meanings through Design, 
by promoting the visibility of Handcraft Techniques through their 
transcreation and, consequently, the biodiversity inherent to the identity 
of places, amplifying their senses. We explored Design’s vocation to 
act as a cultural mediator – its historical aspiration – and also to act as 
an agent for the semantic redesign of local culture, being a discipline 
that seeks innovation through the integration of Handcraft Techniques.
 Thues, we concluded that by using the place’s reality as 
a starting point, the combination between Design and Handcraft 
Techniques is able to create a diversity of senses and meanings, that 
is, of sensory experiences, which transport each place to the global 
world, contributing for a sense of universality without totality.
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Nota: Por decisão da autora não é utilizada nesta tese a grafia do novo 
acordo ortográfico.
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Introdução
(...) o que os dedos sempre souberam fazer de 
melhor foi precisamente revelar o oculto. O que 
o cérebro possa ter percebido como conhecimento 
infuso, mágico ou sobrenatural, seja o que for 
que signifiquem sobrenatural, mágico e infuso, 
foram os dedos e os seus pequenos cérebros que lho 
ensinaram. Para que o cérebro da cabeça soubesse 
o que era a pedra, foi preciso primeiro que os 
dedos a tocassem, lhe sentissem a aspereza, o peso 
e a densidade, foi preciso que se ferissem nela. Só 
muito tempo depois o cérebro compreendeu que 
daquele pedaço de rocha se poderia fazer uma 
coisa a que chamaria faca e uma coisa a que 
chamaria ídolo. 
 
José Saramago, A Caverna
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Pertinência do tema e motivações pessoais

A crise de valores que presentemente se vive na civilização ocidental, 
consequência de políticas neoliberais desreguladas, reforça a 
necessidade da sustentabilidade social e ambiental, o que implica o 
recurso a valores que são de contra-tendência à economia global e 
que, simultaneamente, estão receptivos a uma visão dos valores das 
identidades locais.

O territóriog é aqui entendido como um lugar civilizacional das 
pessoas e dos objectos, um reflexo da organização social e económica, 
uma construção cultural. Os construtores do território são assim os 
seus actores, existindo sempre uma relação biunívoca entre o território 
e as pessoas, que condiciona e possibilita a experiência do lugarg.

De acordo com Edgar Morin (2007), o território resulta num 
tecido complexo de relações que se auto-reproduz e onde a sociedade 
ocupa um lugar determinante na atribuição de sentido à realidade, 
que contempla simultaneamente território geográfico, cultura e 
sociedade: um lugar civilizacional. Nesta perspectiva, e referindo-se 
ao território, esse autor sustenta:

A Terra é uma totalidade complexa física-biológica-antropológica 
em que a vida é uma emergência da história da vida. A relação 
do ser humano com a natureza não pode ser concebida de maneira 
redutora ou separada. A humanidade é uma entidade planetária 
e biosférica (Morin, 2007: 164).

A partir deste entendimento de território, as contribuições culturais 
e intelectuais, conducentes à transformação consertada dos sistemas 
de conhecimento promotores das identidades dos lugares, terão 
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necessariamente que ser objecto de investigação. Propõe-se esta tese 
utilizar a disciplina do Designg como instrumento de análise.

As várias experiências que se têm feito neste domínio têm sido 
realizadas em áreas do conhecimento das ciências sociais, como 
a sociologia e a antropologia, distanciando-se do Design. Têm 
sido desenvolvidas através de políticas que são, simultaneamente, 
localizadas e globalizadas, como defineTewold Berhan Gebre 
Egiziabher (2004), uma globalização baseada nas pessoas (Egiziabher 
apud Santos, 2004: 397), utilizando como refere Capra, redes de auto-
organização (Capra, 2006), que possibilitam agora, neste contexto 
de análise, a pertinencia da identificação das possíveis variáveis 
definidoras de valor dos lugares. Referimos a título de exemplo as 
teses de Arturo Escobar (2003), baseadas nas comunidades negras do 
Pacífico, e de Vandana Shiva (2001), ao referir-se à causa dedicada 
ao valor da origem dos produtos, da agrobiodiversidade, impondo-
se à biopirataria promovida pelos países mais fortes. Sobre o ponto 
de vista disciplinar é justificável uma abordagem através do Design 
que, como salientou  Bonsiepe (1992), é uma disciplina que procura 
a produção da coerência, tendo como critério de sucesso a satisfação 
do consumidor. Resultados deste processo podem ser caracterizados 
como uma inovação sócio-cultural, conforme aponta o autor (1999):

Se quanto aos objectivos a ciência se foca na inovação cognitiva e a 
tecnologia na inovação operacional, o design centra-se na inovação 
sócio-cultural (Bonsiepe, 1999:37-41). 

 Nesta perspectiva, procurar-se-á através desta investigação potenciar 
a relação das pessoas com o território, que julgamos fundamental 
aos “sentidos de pertença”, interagindo com a nova flexibilidade 
dos modelos organizativos que caracterizam a contemporaneidade, 
animados por um processo de fluxo (Castells, 2007a) associado ao 
conhecimento e à inovação pelo Design. Considera-se importante 
reforçar a responsabilidade disciplinar sobre este ponto de vista, 
como formador de opinião, particularmente em relação aos valores  
culturais – incluindo-se aqui a própria natureza –  que possibilitam 
a sustentabilidade do território.

Com base neste enquadramento procura-se esclarecer sobre 
a oportunidade e a pertinência de considerar o Artesanatog e, 
fundamentalmente, as Técnicas Artesanais, como desafios à inovação 
pelo Design para a valorização da identidade do território.
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os sentidos do lugar

A crescente dimensão virtual do trabalho e a necessidade 
facilitada das deslocações, consequente à livre circulação de pessoas 
e de bens no mercado global, provocam um desenraizamento do 
território social e cultural, podendo conduzir a um elevado nível de 
desumanização, não desejada.

Considera-se aqui que a função do Design é humanizar o 
território, como disse Francisco Providência (2008): 

A função do design é recriar um mundo melhor, isto é impregná-lo 
de beleza, humanizá-lo. Mas o que é distintivo do homem? (…) 
Talvez a capacidade por perceber a beleza, deixando-se emocionar 
e moldar por ela; capacidade que o faz reinventar-se acima dos seus 
limites biológicos da necessidade, deixando-se animar pelo desejo, 
como a Arte; mas, contrariamente à Arte que apenas questiona, 
o design arrisca transformar ou pelo menos encontrar-lhe sentido 
(Providência, 2008: 53).

Relembramos que, até pelo menos ao séc. xv, o Homem foi 
construindo, só por processos artesanais, soluções endógenas que 
possibilitaram uma melhoria da qualidade de vida da sua comunidade, 
associadas à humanização do território, atribuindo-lhe sentidos.

É, no entanto, hoje percebido que a grande maioria dos 
produtos designados por Artesanato, habitualmente remetidos para 
uma matriz rural, deixaram de ter valor de uso, porque se encontram 
desadequados às exigências actuais de consumo. Estes produtos 
artesanais resultam, muitas vezes, apenas  em memórias em vias de 
esquecimento, na sua museificação, ou ainda na sua disneyficação, 
não se adaptando às novas exigências da sociedade contemporânea. 
Este facto coloca o Artesanato, assim como todos os actores nele 
envolvidos, numa posição de fragilidade na resposta à sustentabilidade 
social, económica e territorial.

Por este motivo, não são os produtos materiais do Artesanato  o 
objecto central de investigação desta tese, mas antes o conhecimento 
tácitog  e secular que o artesãog  desenvolve, na procura da perfeição 
funcional, tecnológica, estética e social, pelo que passaremos a 
designar este conhecimento por Técnicas Artesanais . 

Assim, a ancestral capacidade humanizadora das Técnicas 
Artesanais, que advém da milenar relação das pessoas com a matéria de 
acordo com as suas necessidades quotidianas, associada à fragilidade 
da sua sustentabilidade pela desadequação da sua produção aos novos 
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fins, apresenta-se como uma enorme oportunidade que o Design  não 
pode desperdiçar, promovendo a sustentabilidade desse conhecimento 
tácito na actualidade e, consequentemente, a sustentabilidade dos 
territórios. Consideramos que há um conhecimento antigo, veiculado 
pelas Técnicas Artesanais, que pode ser útil hoje a uma maior 
sustentabilidade territorial que se ambiciona.  

Durante milhares de anos, até à primeira revolução industrial, 
o conceito de sustentabilidade estava implicitamente presente nos 
processos produtivos, uma vez que as suas produções artesanais, 
para fazerem face às necessidades do quotidiano, utilizavam fontes 
energéticas hoje consideradas ecológicas, que não comprometiam a 
capacidade de as gerações futuras poderem vir também a satisfazer as 
suas. Esta realidade cumpre na íntegra o conceito de desenvolvimento 
sustentável, apresentado no Relatório da Comissão Brundtland (1987), 
no preâmbulo da Carta da Terra, assim descrito:

O desenvolvimento sustentável satisfaz as necessidades do presente 
sem comprometer a capacidade de as gerações futuras poderem 
também satisfazer as suas (Brundtland apud Comunidades 
Europeias, 2003: 10).

A presença das Técnicas Artesanais na história da técnica é sublinhada 
por Rui Roda (2013) ao relembrar o percurso da biografia produtiva, 
como aponta o autor:

Relembrando a relação de grande cumplicidade entre artesanato 
e a serialidade na história da técnica, talvez seja este um 
momento válido para sublinhar a importância deste valor que 
acompanha toda a biografia produtiva; um percurso induzido pelas 
manufacturas, que desde a antiguidade até aos nossos dias conduz a 
uma realidade que atravessa a história do artesanato, da indústria 
e das novas tecnologias produtivas (Roda in Albino: 2013: 52).

Parece assim oportuno que o Design, fazendo justiça a este vínculo 
vital e histórico que tem com as Técnicas Artesanais, investigue, nos 
territórios, os conhecimentos das habilidades artesanais, sublinhando 
as suas qualidades humanizadoras e de sustentabilidade, na sua 
ambição de contribuir para a ressignificação e regeneração social, 
económica e cultural dos lugares. Esta ideia é também reforçada por 
Flaviano Celaschi, quando diz que, na revitalização do território, 
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os sentidos do lugar

pela combinação dos saberes dos designers e artesãos, todos ganham,  
propondo uma simbiose entre os que desenham e vendem e os que 
produzem, do seguinte modo:

(...) através de um concerto de identidades sem mestre de 
orquestra, conduzido pela comparação pragmática sobre o fazer, 
todo um território pode ser revitalizado oferecendo, ao designer, a 
concretização dos seus sonhos projectuais e, ao artesão, a renovação 
contínua e a sensibilidade de mercado que nunca foram o seu forte 
(Celaschi, in Albino: 2013: 12).

Os diálogos possíveis entre o Design e o artesanato constituem um 
assunto de grande actualidade, pelo que se observa hoje, em várias 
partes do mundo, um elevado número de parcerias entre estas áreas 
de conhecimento e os seus processos de produção. Em simultâneo, 
este tema tem interessado a comunidade académica, no sentido 
de informar igualmente uma reflexão teórica, sem no entanto se 
estabelecerem grandes consensos sobre a viabilidade destas trocas de 
saberes na contemporaneidade.

Foi a partir deste enquadramento teórico que o resgate das 
Técnicas Artesanais, em diálogo com a globalização, se coloca, nesta 
tese, como um desafio à investigação em Design, com a ambição de 
obter um conhecimento capaz de gerar acções estratégicas aplicáveis 
e integráveis (governação, gestão do sector privado, instituições de 
formação e investigação, nomeadamente, na Universidade de Aveiro, e 
principalmente junto das próprias comunidades locais), contribuindo 
para o enquadramento de possíveis modelos de criatividade colectiva, 
nos quais designers e artesãos enriquecerão o seu conhecimento, como 
já referiu Adélia Borges:

O designer passa, no mínimo, a ter acesso a uma sabedoria empírica, 
popular, à qual não teria entrada por outras vias, alem de obter 
um mercado de trabalho considerável. O artesão, por sua vez, tem 
ao menos a possibilidade de interlocução sobre a sua prática e de 
um intervalo no tempo para reflectir sobre ela (Borges, 2011: 137).

Neste âmbito, investigar-se-ão práticas de parcerias do Design com as 
Técnicas Artesanais, que poderão constituir contributos significativos 
para a actualização do suporte evocativo das Técnicas Artesanais de 
acordo com as tendências contemporâneas, de forma a satisfazer as 
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necessidades e desejos dos novos públicos. 
Procura-se a valorização identitária do território, através da 

implementação de serviços e produtos glocais (Virilio, 2000) de 
maior valor acrescentado, relacionados com a cultura, geradores e 
amplificadores antropológicos da vida dos lugares.

Há também motivações pessoais para investigar este tema 
que relaciona o Design com o Território e as Técnicas Artesanais 
que advêm da minha formação em arquitectura na Faculdade de 
Arquitectura da Universidade do Porto, num período em que se 
explorava essencialmente as relações com o território, dizendo-se que a 
ideia está no sítio. Assim, no último ano de curso, o sexto, integrada no 
Centro de Estudos da FAUP, explorei a possibilidade de realizar uma 
intervenção, estruturada pela ideia de que com muito pouco se pode 
fazer muito, em duas aldeias do Parque Natural da Serra da Estrela, 
num contacto muito próximo com os modus vivendi das pessoas destas 
aldeias. No percurso da minha actividade profissional desenvolvi, na 
maioria das vezes decorrente dos projectos de arquitectura, algum 
mobiliário que realizei com artesãos – marceneiros e serralheiros – 
com os quais aprendi a construir. As primeiras concretizações dos 
meus projectos foram efectivamente de mobiliário em marcenaria, 
produzidos artesanalmente pelo artesão de Gondomar José de Sousa 
Almeida, que pacientemente, na sua oficina e na minha presença, 
possibilitava a afinação dos artefactos, como o que se pode observar 
na figura 0.1. 

Sabendo que a produção portuguesa é de baixo índice tecnológico 
(Rosa & Chitas, 2010) mas simultaneamente muito rica em técnicas 
artesanais – referimos só a título de exemplo que o arquitecto Rem 
Koolhaas (2005) dizia à equipa técnica de projectistas portugueses 
envolvida na construção da Casa da Música no Porto que era a sua 
obra mais bem construída e com melhores acabamentos1 e que, 
arquitectos como Herzog & de Meuron e Jean Nouvel ensaiam 
protótipos de serralharia no norte de Portugal – e tendo presente o 

1. A ideia inicial pressupunha um edifício translúcido com uma estrutura metálica. 
Razões de custo e a perda do efeito de transparência a que a densidade de elementos 
estruturais inevitavelmente obrigaria, levaram à opção pelo betão branco. Embora 
agradasse claramente a Rem Koolhass, o betão branco só não tinha sido proposto 
inicialmente por não ser um material comum nos países do Norte da Europa, onde 
já é difícil encontrar mão-de-obra qualificada para trabalhar com qualidade em betão 
aparente. Informação obtida em www.ordemdosengenheiros.pt/ centro de informação/
casos-de-estudo/a-engenharia-da-casa-da-música/  visitado em Janeiro de 2012.

0.1 Tabuleiro Tabuladro (1994), em 
pau de ceteim, co-criado por Cláudia 
Albino e José Almeida.
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que me ensinaram enquanto aluna de arquitectura, de que a ideia 
está no sítio, de que com muito pouco se pode fazer muito, naturalmente 
perceber as relações do Design com o genius loci (Norberg-Schulz, 
2003) em Portugal, através das suas Técnicas Artesanais, sempre foi 
para mim um tema de estudo presente, que acabou por gerar, de 
forma intuitiva, a escolha do tema da tese. Como é que o Design 
português aspira ao centro sem ser aspirado pelo centro? É uma questão 
implícita nesta investigação, na procura de uma periferia perfeita 
(Figueira, 2010). Isto é, como é que o Design português transporta 
ou pode transportar à escala global a geo-cultura portuguesa com 
notoriedade?

Julgamos ter explicado a pertinência científica e pessoal 
desta investigação, que se espera poder vir a constituir-se num 
conhecimento inédito para amplificar os diálogos entre o Design e 
as Técnicas Artesanais, que se consideram úteis à biodiversidade2 do 
território.

2. Por biodiversidae entendemos as dimensões biofísicas, cultrais e económicas dos 
lugares. 
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Domínio da investigação

O tema O Sentido do Lugar. A Valorização da Identidade do Território 
pelo Design é um tema abrangente e muito aberto, pelo que se 
tornou necessário focalizar o seu objecto de estudo. De acordo com 
a justificação e motivação apresentadas para o desenvolvimento desta 
temática, delimitamos o nosso estudo aos diálogos estabelecidos nas 
parcerias entre o Design e as Técnicas Artesanais, na ambição de 
ampliar o conhecimento do Design, de forma a que esta disciplina 
possa contribuir positivamente para o sentido dos territórios urbano-
rurais do século XXI, através da ressignificação das Técnicas Artesanais.

0.2 Diagrama dos conceitos 
estruturadores da tese. 
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Circunscrevemos, por questões de operacionalidade da 
investigação, os estudos de caso a projectos realizados em Portugal, 
nos quais foi possível verificar a existência de níveis de actuação do 
Design através de processos experimentais de co-criaçãog e de co-
produção,g que originaram novos produtos – artefactos e serviços 
– híbridos, apropriados aos territórios “urbano-rurais” do século 
XXI. As relações horizontais de trabalho entre os vários actores destas 
parcerias permitiram excluir desta investigação uma multiplicidade de 
empresas que têm implícitas, nas suas produções, Técnicas Artesanais 
consolidadas, através de relações verticais de trabalho. Um estudo 
deste tipo de empresas, na sua relação com as Técnicas Artesanais e 
com o Design, também se nos apresenta como uma oportunidade 
interessante de investigação no futuro mas, não é objecto de estudo 
da presente tese. 
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Questões principais da investigação

Poderá o Design ser um agente mediador das Técnicas Artesanais  
–  construtoras da diversidade cultural – nas redes físicas e virtuais, 
que hoje consideramos necessária à subsistência do tecido sócio-
económico, assim como à ressignificação dos lugares?

No território Português, poderá o Design ser um estimulador, 
indutor e facilitador de processos que possibilitem transcriar e 
glocalizar as Técnicas Artesanais ancestrais portuguesas, difusas no 
seu território, potenciando-as como construtoras e caracterizadoras 
da diversidade cultural do país?
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Objectivos

Objectivo geral

Contribuir para a concepção de um modelo de parceria entre o Design 
e as Técnicas Artesanais, conducente à valorização das identidades dos 
lugares, reinterpretando a cultura a partir da perspectiva do projecto.

Objectivos específicos

Elaborar um corpo teórico, incorporando um conhecimento 
transdisciplinar, de suporte ao envolvimento do Design na valorização 
do território e dos seus recursos próprios, resultante de uma reflexão 
simultaneamente teórica exploratória e descritiva.

Identificar, contextualizar e dar visibilidade a possíveis valores 
endógenos do território, escondidos ou adormecidos – as Técnicas 
Artesanais – enquanto práticas relacionadas com o Design que 
suportam uma reflexão exploratória sobre o tema.

Identificar as possíveis variáveis e as invariantes envolvidas no 
processo de construção e valorização das identidades do território, 
através do Design, no seu relacionamento com as Técnicas Artesanais, 
por meio de uma análise cruzada de estudos de caso portugueses. 
Identificar ainda os factores que contribuiram para o sucesso e 
sustentabilidade desses projectos, a partir dessa mesma análise dos 
estudos de caso.

Ensaiar um diálogo entre a dimensão teórica da investigação 
em curso e as políticas de requalificação do território, que lhe são 
inerentes, formalmente expressas na candidatura de Guimarães 
a Capital Europeia da Cultura, em 2012, através da realização da 
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coordenação científica e editorial do projecto Editoria: Design, 
Artesanato e Indústria.

Ensaiar ainda na rede telemática e a partir do projecto Editoria, 
uma estratégia de mediação para promover novas práticas de parceria 
entre o Design e o as Técnicas Artesanais.

Conceber um modelo flexível de abordagem à ressignificação 
do território pelo Design, promovendo a visibilidade das Técnicas 
Artesanais e, consequentemente, a biodiversidade subjacente à 
identidade dos lugares, amplificando os seus sentidos.
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Metodologia 

Na sua origem a palavra método significava caminho. Mas agora 
é necessário caminhar sem trilho e encontrar o caminho certo, 
caminhando. Assim, o método não pode formar-se senão durante 
a investigação e só pode ser formulado, no momento em que o ponto 
de chegada se transforma novamente em ponto de partida (Morin, 
1994: 65).

Ao longo da investigação, face à complexidade do tema, foi sentida a 
necessidade de adequar o percurso previamente previsto. Desta forma 
a investigação desenvolveu-se através de um percurso não linear3, 
com o objectivo de investigar a aptidão da poiesis do Design quando 
relacionada com os elementos da identidade local. Isto é, no âmbito 
específico desta tese, procurou-se compreender como é que o Design 
pode transcriar as técnicas artesanais, reinterpretando a cultura a partir 
da perspectiva do projecto, conferindo-lhes visibilidade junto de 
consumidores locais e ou globais. Na não linearidade privilegiou--se a 
importância de flexibilizar diferentes formas de observação; desenhou-
se um percurso nutrido pela intuição resultante da observação da 
informação recolhida. Este procedimento foi fundamental e tornou 
possível uma visão holística. A investigação de situações reais e 
contemporâneas da própria tese proporcionou uma mais valia à 
investigação, permitindo, em alguns casos, colaborar nos processos 

3. Como refere Daniel Innerarity: Em ambientes complexos a tarefa de antevisão do 
futuro deve ter um carácter mais interpretativo, isto é, deve imaginar o incalculável. As 
perspectivas complexas exigem um pensamento não linear; devem entender os processos e as 
interdependências em rede de um modelo reflexivo, autopoiético, não sequencial, emergente, 
e não pensar a causalidade como algo baseado no passado e linear. (Innerarity, 2011:55)
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das experiências, constituindo-se numa investigação participada, 
próxima do exercício ambicionado pela investigação etnográfica, e, 
por outro lado, representou também um desafio, no sentido de que 
exigiu um contínuo ajustamento na recolha e análise da informação. 
Esta oportunidade de beneficiar de novas informações, decorrentes 
dos projectos que iam acontecendo em simultâneo com a investigação 
em curso, aumentou a complexidade da investigação, mas também 
possibilitou desenvolver com maior rigor os objectivos da tese. Como 
nos diz Edgar Morin, caminhámos para encontrar o caminho certo, e 
no percurso percorrido servimo-nos de vários métodos.

O objecto de estudo da tese, enquanto tema investigado 
pela lente do Design, apresenta-se como um conhecimento ainda 
insuficiente. Na nossa questão principal de investigação – Poderá o 
Design ser um agente mediador das Técnicas Artesanais –  construtoras da 
diversidade cultural – nas redes físicas e virtuais, que hoje consideramos 
necessária à subsistência do tecido sócio-económico, assim como à 
ressignificação dos lugares? – a expressão Poderá o Design, pode ser 
substituída pela expressão Como é que o Design. Este tipo de expressão 
para iniciar uma pergunta, como refere Yin é um fundamento lógico 
justificável para conduzir um estudo exploratório, tendo como objectivo 
o desenvolvimento de premissas e proposições pertinentes a inquirições 
adicionais (Yin, 2005: 24).

Consideramos, desta forma, que a investigação elaborada se 
configura como um estudo exploratório, cujo desenvolvimento 
ambiciona adquirir uma maior familiaridade com o tema, através 
da investigação bibliográfica, recorrendo à leitura de um estudo 
de caso múltiplo de exemplos seleccionados, da realização de um 
projecto, assim como da construção de dois ensaios para a promoção 
de novas práticas de parceria entre o Design e as Técnicas Artesanais. 
Simultaneamente, consideramos o estudo descritivo, ou seja, um 
estudo exploratório-descritivo combinado, porque o objectivo é o de 
descrever um processo que se poderá vir a configurar num modelo 
teórico reflexivo, resultante das análises empíricas e teóricas realizadas 
de forma qualitativa. O carácter qualitativo da investigação advém 
de ter sido elaborada uma interpretação da informação assumindo 
uma realidade dinâmica, em ambientes complexos, com uma 
abordagem epistemologicamente subjectiva, logo, parcial e de carácter 
prospectivo4. 

4. A prospectiva é a gestão mais ou menos razoável da insegurança. Os peritos em prospectiva 
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os sentidos do lugar

Qualquer tentativa de construir um discurso sobre uma realidade 
que envolva as relações entre as pessoas representa uma aproximação 
incompleta e imperfeita, que impossibilita a produção de frases 
verídicas, o objectivo das ciências exactas (Bonsiepe, 2011:197). Assim, 
a subjectividade que necessariamente envolve o estudo dos fenómenos 
e processos sociais constitui uma característica essencial e implícita 
neste estudo, e representa uma riqueza da própria investigação, que 
de outra forma poderia correr o risco de se empobrecer ao adoptar 
apenas um método bem determinado. 

A complexidade deste tipo de abordagem na disciplina do 
Design é já indicada por Broadbent (2002). O autor, dentro de uma 
teoria de sistemas evolutivos, define quatro gerações metodológicas 
de projecto: design-craft, design-by-drawing, hard systems methods e soft 
systems methods. De acordo com a sua reflexão, estaremos agora na 
quarta geração – soft systems methods – que se caracteriza sobretudo 
pela argumentação crítica, pela não linearidade dos factos, pelo caráter 
holístico e subjetivo, em oposição à geração anterior – hard systems 
methods – reducionista, sistemática e objetiva.

O Design foi aqui entendido como território meta5 disciplinar 
que relaciona várias disciplinas que a contemporaneidade aproximou 
(...) (Bártolo in Afonso, 2005). Uma vez que, como nos diz Umberto 
Eco, todas áreas do saber desde as ciências exactas às ciências 
humanas, têm hoje o mesmo objecto de estudo: os fenómenos 
complexos e instáveis (Eco, 2009: 33), e colocam as pessoas no centro 
de todas as investigações diluindo as fronteiras disciplinares, criam-se 
oportunidades para a abertura de novas contaminações metodológicas.

Sendo uma disciplina integradora, o design está sempre virtualmente 
preocupado com problemas, assuntos, e metodologias provenientes 
de casos exteriores ao seu território. Como escolhemos integrá-los vai 
cada vez mais definir aquilo que é único na investigação 6(Findeli,  
apud Quental, 2009:10).

reconhecem cada vez mais a incerteza deste tipo de conhecimento e formulam-no dizendo que 
esses estudos são necessariamente uma combinação de futuros possíveis, prováveis e preferidos. 
(Bell apud. Innerarity, 2011: 63). Reforçando esta ideia Kreibich diz-nos que a prospectiva 
é o conhecimento do futuro possível, desejável ou verosímil, bem como todas as possibilidades 
de o configurar. (Kreibich 2000:9 apud. Innerarity, 2011:55)
5. Meta, segundo Pastori (2009), integra o pensamento reflexivo.
6. In Findeli, Alain (guest editor) – re:serach. Design Issues: 1999.
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Nesta linha de pensamento a fundamentação teórica de suporte ao 
tema da tese, embebida numa leitura transdisciplinar7, foi elaborada 
através de uma revisão bibliográfica, que incluiu contributos teóricos 
multidisciplinares – do Design, enquanto Design estratégico8, da 
antropologia, da etnografia, da sociologia, da história, da economia, 
da semiótica, da filosofia, entre outras áreas disciplinares –, que 
possibilitaram problematizar alguns conceitos pertinentes ao 
tema, dos quais destacamos: o Território; as Técnicas Artesanais; o 
Design relacional. Na perspectiva de obter um conhecimento mais 
aprofundado sobre o tema estudámos, a partir de várias fontes de 
evidência, alguns exemplos de referências emblemáticas de articulação 
destas duas áreas de conhecimento: Design e Técnicas Artesanais. 
Nomeadamente, estudámo-las em movimentos culturais do séc. 
XX, na academia, nos ateliers, na indústria, na governação, nos 
movimentos associativos, na construção das identidades dos países, 
e ainda, em movimentos emergentes para a cidadania.

A partir do enquadramento teórico e da reflexão conceptual 
ambicionamos dar tangibilidade a um conhecimento alargado e 
complexo. Este conhecimento, como apontou o sociólogo Boaventura 
de Sousa Santos (1996), (...) sendo total não é determinístico, sendo 
local, não é apenas descritivista. É um conhecimento sobre as condições 
de possibilidade da acção humana projectada no mundo a partir de um 
espaço local (Santos, 1996: 48).

Desta forma torna-se perinente evocar quais, e como são, as 
condições de possibilidades das parcerias entre o Design e as Técnicas 
Artesanais. Este conhecimento foi obtido ao longo da investigação 
através do estudo de experiências concretas, específicamente no 
território português, caso a caso, pela análise de exemplos, abrindo-se 
a oportunidade à compreensão útil para amplificar estes processos, de 
forma a sustentar e promover a valorização e ressignificação dos lugares 
e, implicitamente, as suas identidades construídas e imaginadas.

7. Segundo Nicolescu a transdisciplinaridade, refere-se ao que está ao mesmo tempo 
entre as disciplinas, atraves das diferentes disciplinas e alem de qualquer disciplina. O seu 
objectivo é a compreensão do mundo presente, para o qual um dos imperativos é a unidade 
do conhecimento. (2008:52-53)
8. Como refere Manzini, o design, entendido hoje em dia não apenas como prática operativa, 
mas também como cultura, encontra-se numa encruzilhada: pode encerrar-se sobre si mesmo e 
intervir apenas sobre as qualidades formais dos produtos com mais evidente conteúdo estético 
(como entendeu fazer nos anos 80) ou pode aceitar os grandes desafios que se colocam e intervir 
sobre estratégias que determinam a qualidade social e ambiental do mundo em transformação 
no qual vivemos hoje em dia. (Manzini, in Frello & Marcatti, 2008: 68)
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 Assume-se nesta tese a posição apresentada por Boaventura 
de Sousa Santos, no seu livro A Crítica da razão indolente. Contra 
o desperdício da experiência (Santos, 2002), no qual o autor referiu 
que as alternativas à realidade terão que ser encontradas na própria 
realidade através de análises, que designa metaforicamente por 
escavações arqueológicas. Esclarecendo esta ideia o autor afirmou:

A realidade, qualquer que seja o modo como é concebida, é 
considerada pela teoria crítica como um campo de possibilidades 
e a tarefa da teoria consiste precisamente em definir e avaliar a 
natureza e o âmbito das alternativas ao que está empiricamente 
dado. A análise crítica do que existe assenta no pressuposto de que a 
existência não esgota as possibilidades da existência e que, portanto, 
há alternativas susceptíveis de superar o que é criticável no que 
existe (Santos, 2002: 23).

Contra o desperdício da experiência o estudo de caso foi a metodologia 
utilizada, uma vez que, como referiu Yin (2005), um estudo de caso 
é uma investigação empírica que: estuda um fenómeno contemporâneo 
dentro do seu contexto da vida real, especialmente quando os limites entre 
o fenómeno e o contexto não estão claramente definidos (Yin, 2005: 30). 
Esta realidade observa-se nas experiências e nos processos de parcerias 
entre o Design e as Técnicas Artesanais, aqui apresentados como 
objecto de análise. Esta metodologia revelou-se, nesta investigação, 
como absolutamente inevitável, pela escassa existência de bibliografia 
dedicada ao tema e focalizada no contexto nacional.  

Tendo delimitado para o nosso estudo de caso múltiplo o 
território português, procedemos a um levantamento de projectos 
realizados, nos quais verificamos existirem níveis de actuação do 
Design com vista ao resgate de Técnicas Artesanais com visibilidade 
limitada, em que designers e artesãos procuraram novos significados 
para as suas produções, no sentido que  nos apontou Canclini (1998):

Ambos reestruturam os seus saberes em cerimónias que procuram 
novos significados para as intercecções do culto e do popular, do 
nacional e do estrangeiro. São oficiantes pós-modernos, “personae 
liminares”, “gente de umbral”, conforme chama Turner aos que 
atuam em ritos de transição desde a Antiguidade, porque “eludem 
ou fogem do sistema de classificações que normalmente estabelecem 
as situações e posições no espaço cultural” (Canclini, 1998: 366).
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Os processos utilizados na análise dos exemplos seleccionados 
e do estudo de caso múltiplo basearam-se em vários autores, 
nomeadamente, em Yin (2005), Bozza (2001), Creswell & Clark 
(2007), Marconi & Lakatos (1996). De acordo com estes autores, 
pretendendo minimizar a subjectividade inerente a esta modalidade 
de fazer investigação – através de estudos de caso – elaborou-se um 
roteiro detalhado para a recolha de informação, que se formalizou 
num protocolo. Este instrumento permitiu uma análise qualitativa 
da heterogeneidade e complexidade de acções implícitas nestas 
experiências constituídas por uma diversificada rede de actores.

Os projectos estudados, porque a informação se encontrava 
muito dispersa e, que na maioria dos casos, nunca tinha sido tratada, 
implicou a observação de vários registos e em vários formatos, através 
de várias fontes de evidência, como exposições, catálogos, notícias, 
revistas com artigos de opinião, blogues, sites, não esquecendo as 
referências teóricas publicadas em livros, e ainda, a observação in 
loco de algumas experiências directas e participadas, como no caso 
do projecto Editoria: Design, Artesanato e Indústria.

Como a análise dos documentos, na maioria dos casos, 
não nos permitia obter um conhecimento aprofundado sobre os 
processos metodológicos dos projectos, elaboraram-se entrevistas 
semi-estruturadas a vários designers e artesãos, intervenientes nestas 
experiências de parcerias entre o Design e as Técnicas Artesanais, 
assim como a outros actores que considerámos poderem fornecer 
contributos significativos para melhor compreensão do estudo. As 
entrevistas revelaram-se um instrumento fundamental, uma vez que, 
para além de permitirem ter acesso a dados não disponíveis por outros 
meios, também permitiram acompanhar as dinâmicas dos projectos 
em curso, possibilitando um conhecimento sobre a evolução dos 
próprios projectos, que de outra forma não seria possível.

Através da análise dos exemplos que considerámos relevantes, 
deste tipo de parcerias realizadas em Portugal, foi possível perceber o 
contexto e enquadramento destes projectos no território português e, 
simultaneamente, visualizar as interligações entre os casos que geraram 
novos projectos que se vieram a consolidar no mercado local e global, 
assim como seleccionar os projectos, iniciados até 2011 e comunicados 
na web até 2012, que efectivamente resultaram em experiências não 
efémeras. Estas experiências não efémeras de transcriação das Técnicas 
Artesanais pelo Design, que interagem com as múltiplas ofertas 
simbólicas internacionais a partir de posições próprias e identitárias 
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dos lugares, constituem o estudo de caso múltiplo (Yin, 2005), e 
foram analisadas individualmente, em função das três proposições 
estabelecidas, oferecendo uma interpretação holística da informação 
recolhida através da sua análise cruzada.

As três proposições foram construídas de forma empírica a partir 
do enquadramento teórico e da reflexão conceptual realizada no 
âmbito da presente investigação, em conformidade com os objectivos 
da tese. A informação necessária para a análise foi elaborada a partir 
dos dados recolhidos, de acordo com o protocolo de recolha de 
informação previamente elaborado que, por sua vez, conduziu ao 
enquadramento do estudo de caso múltiplo nos sete modos de olhar 
descritos.

Desta forma, o processo de recolha e interpretação da informação 
para o estudo dos diálogos entre o Design e as Técnicas Artesanais 
portuguesas, foi elaborado em nove fases:
•	 elaboração das premissas iniciais decorrentes da revisão 

bibliográfica;
•	 definição dos critérios de selecção dos projectos;
•	 definição selectiva dos estudos de caso que integram o estudo 

de caso múltiplo;
•	 elaboração do protocolo da recolha de informação;
•	 selecção dos projectos de acordo com os critérios 

pré-estabelecidos;
•	 formalização da descrição dos dados significativos relativamente 

a cada projecto, de acordo com o protocolo da recolha de 
informação;

•	 enquadramento da amostra dos projectos seleccionados num 
ensaio – Design e Técnicas na significação dos Lugares: sete olhares;

•	 análise cruzada dos projectos que constituem o estudo de caso 
múltiplo, pelo menos, relativamente a duas das proposições 
iniciais.

A opção de utilizar exemplos relevantes permitiu consolidar 
a abordagem conceptual e teórica realizada e, simultaneamente, 
contribuiu para o enriquecimento do conhecimento, sobre este tema, 
de grande actualidade, mas sobre o qual identificamos a existência de 
uma restrita bibliografia, segundo a lente de observação disciplinar 
do Design.  

Em paralelo investigou-se também, de forma directa e 
participada um ensaio de parceria entre o Design e as Técnicas 



Introdução

24

Artesanais, que culminou no desenvolvimento do projecto 
Editoria: Design, Artesanato e Indústria. O convite formulado para 
a coordenação científica deste projecto surgiu na sequência de uma 
proposta de colaboração previamente realizada previamente, por 
se terem encontrado afinidades entre o enunciado desta tese e as 
políticas de requalificação do território – dirigidas à regeneração 
social, económica e urbana deste território –  afirmadas formalmente 
pela candidatura de Guimarães a Capital Europeia da Cultura (CEC), 
em 2012. O enunciado deste projecto, designado O artesanato como 
chave de leitura do território, foi apresentado ao director executivo da 
CEC, Dr. Carlos Martins, a 22 de Junho de 2010. A sua concretização 
no projecto Editoria: Design, Artesanato e Indústria permitiu ensaiar, 
por um processo abdutivo9, um diálogo entre uma dimensão 
teórica reflexiva e descritiva, resultante da investigação relacionada 
com os objectivos da tese e uma dimensão prática. A abordagem 
ao território do Concelho de Guimarães, considerado como limite 
geográfico para o projecto, foi realizada através de uma investigação 
etnográfica que possibilitou o contacto com vários actores desse 
território, desde os artesãos locais até aos agentes responsáveis que 
lideram, estrategicamente, as diferentes acções relacionadas com a 
regeneração do mesmo, possibilitando ainda integrar no projecto 
designers europeus convidados.

Desenvolveu-se a monitorização deste projecto, que relaciona 
o património material e imaterial com as ofertas culturais 
contemporâneas, cuidando e gerindo sinergias entre actores 
institucionais e privados, colocando-as ao serviço de uma produção 
de objectos de elevada qualidade formal e estética, considerados 
metaforicamente como veículos de transporte de uma cultura local 
a um território global.

Tendo percebido que o tema desta tese tem vindo a interessar 
actualmente a comunidade académica, no sentido de informar 
igualmente uma reflexão teórica, sem no entanto se estabelecerem 
grandes consensos sobre a viabilidade destas trocas de saberes nos 

9. Para a inovação em sentido próprio é necessário recorrer ao processo da abdução: a partir 
de um conjunto de fenómenos sem relação aparente entre si, formula-se uma nova regra que 
liga todos esses fenómenos sem relação aparente entre si, de tal modo que possam ser entendidos 
como expressões dessa regra. Só desta maneira pode a sociedade conhecer alguma coisa nova 
acerca de si própria. Por isso as conclusões abdutivas têm, como dizia Peirce (1977), o carácter 
de conjecturas ou apostas. (Innerarity, 2011:57-58)
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territórios contemporâneos, convidamos sete autores10 – professores 
de várias escolas de Design – a reflectirem sobre esta temática, 
utilizando como pretexto o projecto Editoria: Design, Artesanato e 
Indústria. Os seis textos inéditos foram publicados no catálogo do 
projecto, do qual se assumiu a coordenação editorial (Albino, 2013). 
O projecto Editoria foi ainda utilizado para ensaiar um cenário de 
projecto de uma plataforma online que se deseja, num futuro próximo, 
possa ampliar o seu conteúdo à escala global. Esta plataforma tem 
como objectivo a promoção de múltiplos diálogos entre designers, 
artesãos e consumidores, assim como a criação de um comércio 
electrónico dos produtos realizados pelos actores nela participem. 

Assim, a utilização dos vários métodos apresentados mostrou-se 
indispensável no percurso da investigação, uma vez que só através do 
diálogo estabelecido, entre a fundamentação teórica da investigação e 
o conhecimento derivado dos processos das experiências analisadas – 
através dos exemplos que consideramos relevantes, do estudo de caso 
múltiplo, e ainda, da coordenação científica do projecto Editoria, não 
esquecendo todas as entrevistas realizadas com os especialistas – foi 
possível colectar a informação que permitiu obter um conhecimento 
sobre as fragilidades das parcerias, identificando as causas dessas 
fragilidades de forma a propor linhas de orientação que as minimizem 
ou, se possível, que as anulem.

Procura-se, desta forma, obter um conhecimento inédito para 
alcançar os objectivos geral e específicos enunciados.

Ambiciona-se ampliar a poiesis do Design através da 
formalização de um modelo11 teórico que contribua para a promoção 
e ressignificação das Técnicas Artesanais pelo Design. Propõe-se neste 
modelo, como justificamos, a transdisciplinaridade na identificação 

10. Flaviano Celaschi (Professor Titular de Design, no Departamento de Design do 
Politécnico de Milão, Itália); Francisco Providência ( Professor Associado convidado 
no Curso de Design na Universidade de Aveiro, Portugal); Lia Krucken (Professora no 
Mestrado em Design, Inovação, e Sustentabilidade da Escola de Design da Universidade 
do Estado de Minas Gerais e Professora da Fundação Dom Cabral, Brasil); Raffaella 
Trochianesi (Assistente no Departamento de Design do Politécnico de Milão, Itália); 
Ilaria Guglielmetti (Docente no Laboratório de Design do Departamento UdR 
Dech, INDAGO do Politécnico de Milão, Itália); Rita Filipe (Assistente convidada 
do Departamento de Design da Faculdade de Arquitectura da Universidade Técnica 
de Lisboa) e Rui Roda (Professos Auxiliar convidado do Mestrado em Design do 
Departamento de Comunicação e Arte da Universidade de Aveiro, Portugal e Professor 
visitante do Politécnico de Milão, Itália e na Faculdade de Monterrey no México).
11. O modelo é aqui entendido na perspectiva de Umberto Eco como uma decisão 
metodológica e entende-se que é um processo artesanal (flexível) e operatório. (Eco, 2009:52)
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de argumentos, processos e metodologias, na qual o Design deverá ser 
líder através de um pensamento que é uma proposta de acção que se 
almeja positiva, para os territórios do século XXI, no âmbito das suas 
estruturas sociais, políticas, culturais, urbanas e económicas.

Consideramos, neste contexto, particularmente pertinente a 
definição de Design de Herbert Simon: to design is to conceive a course 
of action to move us from there to here (Simon, 1969:129).

0.3 Diagrama  de articulação dos vários 
elementos da investigação. 
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Proposições

As proposições que agora se enunciam têm como objectivo contribuir 
para a identificação dos meios ou dos processos de optimização dos 
possíveis contributos do Design para a promoção e ressignificação das 
Técnicas Artesanais e dos seus Lugares de origem, no mercado local 
e global no século XXI. 

1ª proposição: verifica-se uma certa nebulosidade nos diálogos 
entre as Técnicas Artesanais12 e o Design13.

Palavras-chave: lugar; parceria; experiência.

Constata-se algum desconhecimento e indefinição relativamente 
às motivações que dão origem às experiências, assim como aos seus 
processos, ou às práticas que envolvem parcerias14 entre o Design e 

12. As Técnicas Artesanais são aqui consideradas o conhecimento tácito do artesão 
intergeracionalmente transmitido, o produto desse conhecimento e os serviços que lhe 
estão associados, incluindo-se também o próprio artesão. O conhecimento tácito, como 
definem Nonaka e Takeuchi (1997), é um conhecimento pessoal, difícil de codificar e, 
por isso, difícil de comunicar e de partilhar em linguagens formais. Acrescenta-se aqui 
a esta definição de conhecimento tácito a ideia de que este conhecimento advém da 
experiência num dado tempo e espaço, logo, local.
13. Considera-se aqui o Design, como o define Marcelo Rosenbaum, designado-o por 
Design Útil: como catalisador de mudanças para o redesenho de um novo mundo. Tem 
a beleza como o maior agente de mudança, em seu significado integral e a favor de todos. 
Desenvolve a consciência da função social do Design. É colaborativo e interdependente. 
(Rosenbaum in www.rosenbaum.com.br/agentetransforma7edição-2#prettyphoto, 
visitado em Agosto de 2013)
14. Parceria é um processo de acção conjunta com vários actores ou protagonistas, colectivos 
ou individuais, que se aglutinam à volta de um objectivo partilhado, disponibilizam recursos 
para em conjunto definirem e negociarem estratégias e caminhos que viabilizam o referido 
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as Técnicas Artesanais, apesar de se pressentir contemporaneamente 
um aumento de interesse social, económico, ambiental e cultural, 
nestas experiências.

A opção de realização destas práticas que associam Design 
e Técnicas Artesanais surge, aparentemente, por motivos muito 
variados. Julgamos, numa primeira instância, que estas práticas 
se devem, sobretudo, às qualidades reconhecidas nos lugares, por 
actores empreendedores, enquanto territórios propícios ao que Rolf 
Jensen designou por A Sociedade dos Sonhos15 da pós-modernidade 
(Jensen, 1999). Nestes lugares julgamos ser possível observar a 
existência de sinergias que possibilitam a manutenção de Técnicas 
Artesanais no activo, apesar de, muitas vezes, se encontrarem em 
risco de se perderem. A riqueza inerente às Técnicas Artesanais, como 
valor distintivo dos lugares e, em simultâneo, a sua fragilidade de 
permanência nos territórios, apresentam-se como uma oportunidade 
para o Design actuar.

Temos a percepção de que as experiências se desenvolvem 
em contextos geo-culturais e económicos diversos, sendo os seus 
promotores, umas vezes, institucionais e, outras, privados. Presume-
-se que o aumento destas práticas se relaciona com as economias da 
experiência (Gilmore e Pine, 1999), do conhecimento (Florida, 2002; 
Landry, 2000), da habilidade (Sennett, 2010) e, ainda, do cuidado 
(Shiva, 2012) da pós-modernidade.

Procura-se, através da primeira proposição, identificar 
os promotores das parcerias e as parcerias estabelecidas, assim 
como as motivações para as suas realizações. Simultaneamente, 
procura-se perceber como é que o Design se integra nos projectos, 
compreendendo qual a relação das Técnicas Artesanais com os 
territórios de desenvolvimento dos projectos e os seus contributos 
efectivos nas experiências.

2ª proposição: o Design apresenta-se como Design Relacional 

na ressignificação das Técnicas Artesanais.

Palavras e ideias-chave: design como mediador cultural; rizoma; 
co-criação; co-produção; constelação de valorg.

objectivo, avaliando continuamente os seus resultados. (Amaro, 2008)
15. No modelo da sociedade dos sonhos o valor dos produtos está em provocar sugestões 
e fantasias aos consumidores e fantasias aos consumidores de histórias. Nestes produtos, 
o apelo emocional é mais eficaz do que o material.
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As experiências são variadas na sua estrutura e nas relações 
que se estabelecem entre promotores, designers, artesãos, e 
no desenvolvimento dos processos produtivos, distributivos e 
de promoção e comercialização dos artefactos e dos serviços. 
Consideramos que a participação do Design nestas experiências 
resulta sobretudo da capacidade do Design actuar como um mediador 
cultural (Manzini, 2008; Dijon, 2010; Providência 2011).  
 Através desta segunda proposição procura-se identificar 
e tornar visível a organização dos processos das experiências, bem 
como os seus resultados. O Design, na ressignificação das Técnicas 
Artesanais, pode assumir vários níveis de compromisso: de curador; de 
promotor; de co-autor; de co-produtor; de comunicador e de gestor. 
Nesta perspectiva interessa-nos identificar e perceber quais os níveis 
e formas de actuação do Design nos projectos.

Surge assim a necessidade de procurar perceber os processos das 
experiências realizadas e, neste âmbito, entender como se relacionam 
os actores, como se estabelecem as diferentes estratégias e se organizam 
os processos de co-criação16 (Borys e Jamison, 1989) e de co-produção17 
(Normann e Ramirez, 2005), e de curadoria e gestão dos projectos. 
Isto é, ambiciona-se identificar a constelação de valor18 (Normann e 
Ramirez, 1995) das experiências.

3ª proposição: a convergência de interesses entre artesão (com 
“talento”) e designer (com “talento”), quando é capaz de construir 
uma relação de cumplicidade, projecta-se na qualificação e duração da 
obra produzida, contribuindo para a dimensão global das identidades 
locais. 

16. Borys e Jemison (1989) definem o conceito de “co-criação” de valor como um 
processo pelo qual os recursos de duas empresas se combinam para se alcançar algo que 
uma das partes não alcançaria sozinha.
17. Para Normann e Ramirez, a co-produção de valor implica a mobilização de vários 
actores da sociedade numa rede complexa de relações, que envolve desde os produtores 
aos clientes, num sistema não linear, para trabalharem em parceria. Segundo os mesmos 
autores, a chave para criar valor é co-produzir ofertas que mobilizem os clientes (Normann 
e Ramirez, 2005)
18. “Constelação de valor” é um conceito introduzido por Normann e Ramirez (1995) 
e baseia-se na ideia de que vários actores interagem para criarem valor para si e para 
os outros, incluindo-se nestes actores o mercado. Nas constelações de valor o valor é 
co-produzido por atores que se inter-relacionam e que distribuem, a si mesmo e aos outros, 
explicitamente ou implicitamente, no tempo e no espaço, as tarefas que a criação de valor 
comporta.
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Palavras e ideias-chave: qualidade total, transparência, renovação 
da experiência sensível .

A convergência de diversos factores contribui efectivamente para 
a durabilidade e o sucesso das parcerias, promovendo e garantindo, 
à escala global, a comercialização de produtos significantes dos 
territórios  indutores de novas experiências, que possibilitam a 
atribuição de renovados sentidos aos lugares. Deste modo, as 
iniciativas contribuem para a sustentabilidade económica, social e 
cultural dos territórios. 

O objectivo desta proposição é identificar os factores que 
são fundamentais para sucesso sócio-económico das parcerias. 
Isto é, reconhecer os elementos que possibilitam a consolidação e 
o sucesso dos projectos no mercado local e global, possibilitando 
que estas experiências não resultem em experiências efémeras, isto 
é, que resultem indutoras da renovação da experiência sensível. Esta 
experiência é definida por Paula Pereira como: Um pensar sensível 
que não se confunde com a empiricidade, mas que se dá num equilíbrio, 
numa transitividade entre sujeito e o objecto19 (Pereira, 2006:101).

Os vários elementos de estudo, teóricos e práticos, referidos na 
metodologia, são utilizados na investigação para o esclarecimento da 
pertinência das três proposições, na ambição de alcançar o objectivo 
geral e os objectivos específicos apresentados.

19. O que a experiência sensível, nomeadamente a da visibilidade, traz à ontologia é, 
antes de mais, (...) a despositivização do sensível. No fenómeno da visão, o visto não é o 
empiricamente percepcionado, o figurativamente delimitado. O mundo sensível é o “lugar 
da compossibilidade”, a abertura que rompe com barreiras obstacularizadoras entre o sujeito 
e o objecto e que “permite a transição de um para o outro”. 
(...) Na experiência originária, o visível (depurado de todo o conceito objectivista-naturalista 
ou objectivista-idealista) não é já o plenamente configurado, o actualmente presentificado; 
do mesmo modo, o invisível também não é o irremediavelmente oculto, o puramente 
infenomenalizável, um invisível de facto, mas de direito um outro visível possível (Cantista, 
1984:58-59 apud Pereira, 2006:101).
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Limitações da investigação

A imprecisão de fronteiras do tema da tese, que se considera 
plataforma de interface entre diferentes áreas do saber, apresentou-
se desde o início como uma grande motivação para a investigação, 
pela sua riqueza e actualidade, mas acrescentou também algumas 
dificuldades, nomeadamente:
•	 a dificuldade de delimitar, com rigor, o próprio objecto de 

estudo. Esta dificuldade foi sendo ultrapassada à medida que 
crescia a familiaridade com o tema, o que permitiu identificar 
as Técnicas Artesanais como um valor útil à reinterpretação da 
cultura pelo Design na contemporaneidade;

•	 a dificuldade em pesquisar conceitos de várias áreas 
disciplinares, o que implicou a construção de uma bibliografia 
multidisciplinar;

•	 a dificuldade de gerir muita informação recente, decorrente de 
acções simultâneas com a investigação, o que implicou uma 
actualização constante da informação;

•	 a dificuldade em obter um conhecimento sobre as Técnicas 
Artesanais, uma vez que este conhecimento é sobretudo 
experiencial, o que conduziu ao trabalho de campo de âmbito 
etnográfico, tendo criado novas perspectivas para trabalhos 
futuros;

•	 a dificuldade em obter dados estatísticos sobre as Técnicas 
Artesanais, porque estas se encontram em actividades 
económicas muito diversas e, sobretudo, economicamente 
muito informais, sendo muitas vezes a sua presença diluída, 
pouco visível, e por vezes até escondida, pelo que os seus valores 
estatísticos não são acessíveis, tornando-se difícil o seu estudo. 
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Estrutura da tese

A tese organiza-se em três partes, antecedidas de uma introdução, de 
que este texto faz parte, e sucedidas das considerações finais.

A primeira parte do estudo contém o corpo teórico, 
incorporando um conhecimento transdisciplinar que estabelece uma 
relação entre Design e Território, recorrendo como chave de leitura 
ao  Artesanato.

No primeiro capítulo o Território é investigado enquanto lugar 
civilizacional, no qual a actual aceleração do sentido do tempo, de 
ocupação e utilização dos territórios pelas pessoas, tem conduzido 
à diluição de fronteiras entre o urbano e o rural, dando origem aos 
‘territórios de carácter urbano-rural’, onde se estima –  segundo o 
relatório 2007 State of Word Population elaborado pela United Nations 
Population Fund (UNFPA) –  que em 2030 mais de 60% da população 
do mundo viverá20.

No segundo capítulo o conhecimento do Artesanato, que  
designamos por  Técnicas Artesanais, é considerado conhecimento 
caracterizador da biografias dos lugares, isto é, factor de identidade, 
pela manifestação cultural dos territórios numa certa unidade de 
tempo, capaz de estabelecer relações emocionais de afecto e de 
pertença entre as pessoas em determinado território sociocultural e 
geográfico.

No terceiro capítulo o Design é entendido como meta-disciplina  
gestora da complexidade dos contextos, relacionando-se com os 
vários actores em presença e, por isso, problematizada nesta tese 

20. informação obtida em www.unfpa.org./pds/.urbanization.htm.



Introdução

como disciplina transdisciplinar e relacional, capaz de promover as 
identidades dos lugares pela ressignificação das Técnicas Artesanais. 
Neste capítulo são ainda observadas algumas relações que, ao longo 
da sua história, o Design foi estabelecendo com as Ténicas Artesanais.

No quarto capítulo observa-se que o território português, pela 
sua diversidade de contextos, apresenta muitas semelhanças com os 
territórios de carácter urbano-ruralg , no qual as Técnicas Artesanais 
construtoras dos seus lugares ainda se encontram muito presentes, 
pelo que se considera como um território profícuo para investigar e 
alcançar os objectivos da tese.

Na segunda parte do estudo investigaram-se parcerias entre 
o Design e as Técnicas Artesanais, social, política, cultural e 
economicamente contributivas para os lugares de Portugal. 

No quinto capítulo estabelecem-se os critérios para a selecção 
das experiências portuguesas relevantes, que constituem os Sete 
olhares sobre os diálogos entre o Design e as Técnicas Artesanais, ao 
longo dos últimos 25 anos em Portugal. Estas narrativas enquadram 
os sete projectos que se constituem como estudo de caso múltiplo, 
que são analisados no sexto capítulo, segundo as três proposições 
estabelecidas.

Na terceira parte do estudo apresenta-se o trabalho prático 
de projecto, que contribui para uma reflexão, dando origem a dois 
ensaios – uma estrutura para uma plataforma virtual e um modelo 
flexível – de suporte a futuras parcerias entre o Design e as Técnicas 
Artesanais.

No sétimo capítulo esclarecem-se o enquadramento, o 
desenvolvimento e os resultados do projecto Editoria: Design, 
Artesanato e Indústria, que coordenamos cientificamente, procurando 
conduzir uma espécie de amplificação dos sentidos dos lugares, 
enquanto territórios civilizacionais do séc. XXI.

No oitavo capítulo ensaia-se uma estratégia de mediação na rede 
telemática, para promover novas práticas de parceria entre o Design 
e as Técnicas Artesanais, expondo-se um modelo de abordagem 
à valorização da identidade do território, descrevendo linhas de 
orientação que  promovam os diálogos entre o Design e as Técnicas 
Artesanais, para a ressignificação dos lugares à escala local e global.

Nas considerações finais, apresenta-se uma reflexão conducente 
aos desenvolvimentos futuros do tema da tese. 



Enquadramento 
teórico e reflexão  
conceptual
Nesta primeira parte reflecte-se sobre os 
processos de alteridade na valorização das
identidades do território, incorporando
um conhecimento transdisciplinar. 
Problematizam-se os conceitos de
Território, Design e Técnicas Artesanais, 
que suportam os desenvolvimentos futuros
da investigação. Apresentam-se, ainda, os 
Lugares portugueses como territórios 
oportunos para um Design relacional.

1ª  pa rte





Redes e conhecimento  
na produção dos Lugares

A paisagem, assim como o espaço, altera-se  
continuamente para poder acompanhar  
as transformações da sociedade. A forma  
é alterada, renovada, suprimida para dar  
lugar a uma outra forma que atenda às  
necessidades novas da estrutura social.
 
Milton Santos, Pensando o Espaço do Homem

1º  c a pítulo
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Técnica e cultura na construção dos Lugares

Cada lugar é uma combinação particular de modos de produção 
particulares (Santos, 2007:84).

O produto da relação enunciada entre artesão (tradicionalmente 
associado à ideia de localidade) e designer (frequentemente associado à 
ideia de globalidade) só pode ser entendido como uma materialização 
do património cultural, construtora dos territórios humanizados, 
isto é, dos lugares. Assim, neste contexto, é fundamental perceber 
como se organizam os territórios da contemporaneidade, enquanto 
lugares civilizacionais, das pessoas e dos objectos, ou, se quisermos, 
das paisagens culturais (UNESCO, 1992).

O conceito de paisagem cultural permite entender o território de 
forma dinâmica, porque possibilita ler a relatividade e a pluralidade 
de valores que se podem atribuir ao património cultural, pela sua 
variabilidade, em função dos momentos históricos e dos contextos 
socioculturais. Este conceito apresenta-se útil para a compreensão dos 
territórios contemporâneos, após o seu estudo com base num mapa 
alargado de conhecimento. Nesse sentido, fundamenta-se a paisagem 
cultural a partir de um conjunto de autores cujo contributo teórico21 

17. Refiro-me a propostas conceptuais sobre a realidade contemporânea como as de 
complexo (Morin, 1995), pós-moderno e o fim das meta-narrativas (Lyotard, 2003); 
fragmentado (Benjamim, 1985); não-lugar, (Augé, 1994); espaço plano (Friedman, 2006); 
liso (Deleuze, Guattari, 1996) fluído e multicultural (Lévi-Strauss, 1988; Bauman, 2000); 
sensorial (Hume; 1989; Popper, 1975); múltiplo, heterogéneo e diverso (Appadurai, 
2004; Soja, 2000; Castells, 2007); humanista, (Steiner 2007; Santos 2007; Sennett, 
2010); experiencial e tradicionalmente ecológico, (Santos, 2009); difuso, reflexivo, 
multisensorial, indefinido (Ascher, 2010); colaborativo (Manzini, 2008); participado, 
informal e cosmopolita (Sassen, 2010), dinâmico (Moraes, 2010); e-tópico (Mitchell, 

1 . 1
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tem sido importante para que se possa observar o território como um 
lugar civilizacional e, conscientemente, sempre incompleto, e, por 
último, para que possamos entender as condições de possibilidade 
futura atribuída ao lugar, no sentido do conceito de Topofilia22 
definido por  Yi-Fu Tuan (1974).

O lugar é aqui entendido, tal como o apontou o geógrafo Yi-Fu 
Tuan (1983), como uma entidade única, um conjunto espacial, que tem 
história e significado. O lugar encarna as experiências e aspirações das 
pessoas. O lugar não é só um facto a ser explicado na ampla estrutura do 
espaço, ele é a realidade a ser esclarecida e compreendida sob a perspectiva 
das pessoas que lhe dão significado (Tuan, 1983:387).

Assim, lugar é o resultado de uma vivência, isto é, de uma 
experiência no espaço. O conceito de Lugar não é possível de entender 
sem o conceito de espaço, porque tal como afirmou Kant, em 1781, 
no seu livro Crítica da Razão Pura, o espaço não é uma coisa mas é 
a condição da coisa, isto é, a condição de todas as experiências. (Kant, 
2001). Assim o descreveram Vitrúvio (entre 35 a 20 a.C.)23 e Sobrino 
(1996):

Os homens em antigos tempos nasciam em selvas, grutas e bosques 
como feras, e viviam sustentando-se de pastos silvestres. Sucedeu em 
certa ocasião incendiar-se certo bosque na consequência da contínua 
confrontação das suas árvores e densíssimas ramas com uma 
tempestade de ventos. Espantados pelo fogo e pela sua voracidade 
os que por ali viviam fugiram depressa mas, mitigadamente, se 
foram aproximando, chegando à conclusão que o fogo conferia um 
grande calor aos corpos, chegando um novo pau ao fogo que ainda 
restava, conservaram-no e informaram outras gentes da utilidade 
do fogo. (Vitrúvio apud Sobrino, 1996:78) 
Em volta desse lar-fogo-fábrica congregaram-se as gentes, marcando 

2001); transgénico (Domingues, 2008); relacional e contextual (Blauvelt, 2011); criativo 
(Landry, 2000 e Florida, 2002); incerto (Innerarity, 2010); aberto (Branzi, 2006 e Eco, 
2009).
22. O conceito de Topofilia de Yi-Fu Tuan é aqui integrado porque possibilita, através 
do estudo dos apectos mais subjectivos das diversificadas relacções humanas com o 
território, que implicam cultura, experiência individual e memória, observá-lo a partir 
dos sentimentos de pertença ou não pertença que as pessoas estabelecem com os Lugares, 
atribuindo-lhes sentidos. 
23. Não se sabe ao certo em que ano Vitrúvio terá escrito a sua obra De Architectura 
Libri Decem, contudo, vários historiadores apontam para que a obra tenha sido escrita 
entre os anos 35 a 20 aC..
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a luz o primeiro espaço limitado, construindo com a sua abóboda e 
paredes, produto da irradiação lumínica, separando por uma linha 
invisível o que a um passo mais além se transformava em trevas, 
em não luz, em parte exterior. (Sobrino, 1996:78)

É nesta perspectiva que se considera que a humanização do território 
permite às pessoas, pela experiência, reconhecer e identificar 
particularidades no território, possibilitando a identificação de lugares 
concretos.

A tomada de consciência da existência de um espaço interior 
protector e de um espaço exterior desprotegido, permitiu que o 
espaço construído passasse a constituir um elemento fundamental e 
determinante na organização das actividades humanas.

As habitações, enquanto espaços interiores com capacidade 
para albergar várias actividades transformadoras, foram as primeiras 
construções que suportaram em espaço interior vários processos de 
produção, como a preparação de alimentos, a curtição de peles, a 
olaria e cestaria, entre outros, associando-se aos espaços domésticos 
ainda a capacidade de armazém e de abrigo. Não se pode deixar de 
referir aqui que alguns destes ofícios artesanais são ainda anteriores 
ao período neolítico, como por exemplo os trabalhos em pele, 
madeira, pedra, barro e de entrançados de vegetais. Seria este último 
ofício da cestaria, necessário à mobilidade das pessoas nas sociedades 
nómadas, caçadoras e colectoras, essencialmente feminino (Ramos, 
in Vasconcelos et al:433)

Ao longo da história da civilização as paisagens construídas 
foram, como as descreveu Ascher: 

(...) ritmadas pela história das técnicas de transporte e 
armazenamento de bens, de informações e de pessoas. Este sistema 
de mobilidade, está no centro das dinâmicas urbanas, da escrita 
à Internet, passando pela roda, a imprensa, o caminho de ferro, 
o telégrafo, o betão armado, a esterilização, a pasteurização e a 
refrigeração, o carro eléctrico, o elevador, o telefone, o automóvel, 
a telefonia, etc (Ascher, 2010:22).

Como apontou Ascher, sublinha-se a imanência e os valores da técnica 
em todos os processos de construção das paisagens construídas pelo 
homem, ou se quisermos da physis, enquanto realidade sempre em 
mudança. É certo que a palavra técnica tem a sua origem na palavra 
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grega techne que  significa arte ou ofício artesanal,  ou seja, criatividade 
que possibilita  causar o aparecimento ou a poiesis, isto é, produzir 
para a presença, estando assim implicitamente a técnica também ela 
presente em todas as produções humanas.

Nesta longa história de poiesis, a revolução neolítica e as três 
revoluções industriais foram os quatro grandes acontecimentos que 
acarretaram as quatro maiores alterações às paisagens humanizadas 
da Terra, e dos seus Lugares. Na sequência da revolução neolítica 
surgiram as primeiras sociedades sedentárias. Desenvolveram-se 
“economias” agrícolas que, ao longo de milhares de anos, e de acordo 
com as especificidades geo-culturais de cada lugar, foram contribuindo 
para a construção das identidades de várias paisagens culturais, até às 
cidades clássicas, pré-modernas, da renascença.

Heidegger, em A Questão da Técnica, definiu a técnica utilizada 
até à primeira revolução industrial por técnica antiga, porque em 
continuidade com a natureza as pessoas criavam formas a partir de 
outras formas da natureza, isto é, em função dos próprios materiais 
da natureza, os quais têm, mesmo antes da intervenção humana, as 
suas próprias formas (Heidegger, 1990).

Nas primeiras sociedades agrícolas os processos produtivos 
eram informais, de pequena escala e elaborados pelas pessoas de 
cada Lugar, de forma a satisfazer de forma autónoma as necessidades 
geradas pelas sociedades locais, com os seus tempos policrónicos24, 
que naturalmente se encontravam mais isoladas umas das outras do 
que acontece contemporaneamente.

Este período de milhares de anos, após a revolução neolítica, 
que tem origem há aproximadamente dez mil anos atrás, foi 
profundamente alterado com a primeira revolução industrial, em 
meados do século XVIII, tendo-se tornado essas alterações exponenciais 
imediatamente após a segunda revolução industrial.

As três revoluções industriais, como é sabido, não ocorreram 
simultaneamente em todos os países, nem se desenvolveram em 
todos eles da mesma forma, mas geraram, em todos eles, pulsões 
comuns. De forma muito generalista, os factores caracterizadores 

24. O tempo policrónico é apresentado por Edward T. Hall como tendo raízes Latinas 
e Mediterrânicas. Hall definiu-o como o tempo das pessoas e das suas relações. Cada 
pessoa tem o seu tempo, é um tempo subjectivo e não linear. Por oposição o autor define 
o tempo monocrónico, atribuindo-lhe raízes anglo-saxónicas, como um tempo objectivo, 
sequencial, linear, rígido. Estes dois conceitos foram apresentados pela primeira vez por 
Hall na sua obra The Dance of Life: the other dimention of time (1983).
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que são mais comuns a cada uma das três revoluções industriais 
são consensualmente assumidos, por todos os países considerados 
industrializados: associa-se à primeira, a energia a vapor; à segunda, 
a generalização da energia eléctrica; e finalmente, à terceira, o acesso 
às novas tecnologias da informação e comunicação (TICs).

 Todos os países industrializados coincidem no facto de 
localizarem os processos produtivos no sentido moderno, a partir 
do momento em que esses processos são sobretudo accionados por 
forças motrizes não humanas e não animais, ou por processos que 
não dependiam em exclusivo da natureza, num espaço concebido na 
perspectiva da produção. Excluem-se aqui os moinhos hidráulicos e 
fluviais, que têm origens mais remotas no Império Romano. Estes 
dois tipos de construções constituem de facto os primeiros espaços 
construídos, destinados à produção accionada por meios mecânicos, 
mas não são considerados modernos.

Desde as suas origens, que a tecnologia dos moinhos foi 
utilizada em todo o tipo de fábricas, tendo a sua localização sido 
obrigatoriamente fixada perto de rios ou riachos, ou em outeiros 
elevados, no caso dos eólicos, sendo a dependência física do lugar 
uma característica típica da primeira industrialização. O accionar 
destes mecanismos depende da água ou do vento existentes, que 
são fluxos energéticos instáveis de potência limitada e dificilmente 
controlada, pelo que essas fontes de energia foram progressivamente 
substituídas pela energia a vapor, quando da invenção da caldeira 
e do seu controlo, no século XVIII, embora as tecnologias tenham 
coexistido até ao presente. 

O progresso tecnológico e os processos de transformação, 
ocorridos após a primeira revolução industrial, foram muito mais 
rápidos e marcantes para as paisagens culturais do que aqueles 
desenvolvidos nos longos períodos da história da civilização que 
a antecederam. Heidegger referiu que: a natureza foi intimidada 
a fornecer energia que possa, enquanto tal, ser extraída e acumulada 
(Heidegger, 1990: 20), designando a técnica deste período por técnica 
moderna.

O êxodo das populações dos espaços rurais para os urbanos, 
provocado pelos desenvolvimentos recentes do capitalismo industrial, 
deu origem a profundas alterações sociais, económicas, políticas e 
urbanas, que por sua vez originaram as cidades industriais modernas, 
especializadas e funcionalizadas.

As sociedades modernistas, industriais, de massa – às quais se 
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associa o conceito de indústria cultural  (Morin & Adorno, 1967) 
– são caracterizadas por processos produtivos  em série através do 
sistema formal Fordista, de grande escala, de forma a satisfazerem 
as necessidades do Homem, enquanto ser Universal, baseado num 
tempo monocrónico.

Nas sociedades pós-industriais25(Bell, 1973) os processos 
produtivos decorrentes da terceira revolução industrial, com as 
designadas novas tecnologias de informação e comunicação, ou 
utilizando a designação apontada por Heidegger pela técnica 
cibernética, incrementaram a ascensão dos serviços. Esta realidade  
possibilitou que organizações de várias escalas, formais ou informais, se 
pudessem relacionar globalmente em rede, num tempo monocrónico, 
que coexiste com os tempos policrónicos das culturas locais. A rede 
foi caracterizada por Pierre Lévy, na sua obra Cibercultura, como: Um 
universo indeterminado e que tende a manter a sua indeterminação, 
porque cada nó da rede de redes em expansão constante pode tornar-
se produtor ou emissor de novas informações e reorganizar uma parte 
da conectividade global(...) (Lévy, 1999:111). Esta rede desenha no 
território o que Ascher designou por metapolis, descrevendo-a da 
seguinte forma:

A terceira revolução urbana não gera uma cidade virtual, imóvel 
e introvertida, mas uma cidade móvel e telecomunicante, feita de 
novas arbitragens entre as deslocações das pessoas e das informações, 
animadas por acontecimentos que exigem a co-presença e na qual 
a qualidade dos lugares mobilizará todos os sentidos, incluindo o 
tacto, o paladar e o olfacto (Ascher, 2010:66).

Assim sendo, podemos concluir que, primeiro, foram os processos de 
produção, e depois o comércio que criaram a cidade, dando origem, 
por sua vez, aos serviços, que culminaram na metapolis, indutora de 
novas e diversificadas experiências sensoriais.

Sobre o conceito de metapolização, Ascher escreveu:

A metapolização, tal como a globalização, induz um duplo processo 
de homogeneização e de diferenciação: homogeneização, porque os 

25. O sociólogo Daniel Bell  antecipou, na década de cinquenta, o conceito de sociedade 
do conhecimento e na sequência da sua investigação a ele se deve o conceirto de pós-
industrial introduuzido na sua obra O advento da Sociedade pós-industrial, editada pela 
primeira vez em em 1973. 
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mesmos actores económicos ou o mesmo tipo de actores económicos 
estão presentes com as mesmas lógicas em todos os países e em todas 
as cidades; diferenciação, porque a concorrência interurbana se 
alarga e se anima, acentuando a importância das diferenças. As 
escolhas que os actores locais podem fazer são assim cada vez mais 
numerosas e o contacto dos territórios “locais” com o “global” faz 
aparecer as diferenças e encoraja à intervenção (...) A globalização 
activa assim o local, ao mesmo tempo pelas comparações que são 
estabelecidas e porque lhe deve a sua existência. E é, em última 
instância, a diversidade dos territórios que faz mexer os homens, os 
bens, os capitais e as informações (Ascher, 2010: 63).

Esta perspectiva, apresentada por Ascher, para o mundo 
contemporâneo, representa em si o conceito de mudança abordado 
por emblemáticos autores, como Appadurai (2004), Soja (2000, 
2005), Castells (2007), Sassen (2010), entre tantos outros, dos quais 
se destaca a visão de Zygmunt Bauman (2000). Este autor elevou 
o mundo contemporâneo à imagem de uma metáfora fluidificada; 
aquela que abandonou o “holocausto” da modernidade (Bauman, 
1989) representado por um mundo sólido, para ocupar um mundo 
líquido, sem forma definida, e que hoje é caracterizadora da matéria 
da pós-modernidade (Bauman, 2000).

Esta dinâmica actual, complexa e fluida, decorre da aceleração 
do sentido do tempo, de utilização e ocupação pelas pessoas dos 
territórios. Esta mobilidade contemporânea conduz à diluição de 
fronteiras entre o urbano e o rural, dando origem aos novos espaços 
hibridos de carácter urbano-rural, nos quais se misturam várias 
formas de habitar e de produzir. Estes novos lugares para os novos 
nómadas resultam da experiência de deslocação no espaço por cada 
pessoa, com itinerários e destinos individuais, com mobilidades 
de múltiplas dinâmicas e velocidades. Neste sentido, é possível 
enquadrar a experiência como resultado de uma atitude imersa em 
novas dinâmicas. Já não é preciso sair de um lugar para chegar a outro 
lugar, o tempo entendido como distância entre lugares encurta-se 
ou desaparece. Sublinhando esta dinâmica, escreveu Arturo Escobar:

As novas metáforas em termos de mobilidade – a desterritorialização, 
as mudanças, a diáspora, a migração, as viagens, o cruzamento de 
fronteiras, nomadologia, etc. – tornaram-nos mais conscientes do 
facto de que a dinâmica principal da cultura e da economia foi 
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alterada por processos globais inéditos (Escobar, 2005).

Dando também visibilidade à dimensão e ao alcance do fenómeno da 
globalização Giddens, na sua obra O Mundo na Era da Globalização, 
afirmou:

A globalização é política, tecnológica e cultural, além de económica 
(...) é um erro pensar-se que a globalização só diz respeito aos 
grandes sistemas, como a ordem financeira mundial. A globalização 
não é apenas uma coisa que “anda por aí”, remota e afastada 
do indivíduo. É também um fenómeno “interior”, que influencia 
aspectos íntimos e pessoais das nossas vidas (Giddens, 2002:23).

É um facto que, na contemporaneidade, as práticas sociais já não 
se integram segundo um processo uno e único. São as experiências 
pessoais e os projectos individuais das pessoas que redesenham lugares 
urbanos e rurais, que hoje co-habitam, construindo os urbano-rurais. 
São, estes lugares, produtos multiculturais, resultantes da physis, 
da techné, assim como da própria poiesis, onde a libertação face ao 
território, que Deleuze e Guattari designaram por espaço liso (1996) 
com um tempo global e monocrónico, coexiste com a fixação a um 
lugar26, experiencial (Santos, 2009) com um tempo local policrónico. 
Estes territórios têm vindo a ser definidos por vários autores, como 
em cidade difusa por Francesco Indovina (1990), cidade global por 
Saskia Sassen (1991), cidade território por André Corboz (1994), cidade 
dispersa por Alex Wall (1994), metapolis por François Ascher (1998), 
cidades sem cidades por Thomaz Sievertz (2003) . 

Como já se referiu, em 2030 mais de 60% da população do 
mundo viverá nestes lugares urbano-rurais e multirrelacionais, onde 
a repetição dá lugar a escolhas, que necessariamente implicam uma 
atitude reflexiva, no processo em constante mutação de construção 
de identidades na diversidade dos territórios.

26. O lugar antropológico é a construção concreta e simbólica do espaço (...) os lugares 
que têm sentido, que são identitários, relacionais e históricos, e que trazem subjacente 
o sentido de permanência (...). (Augé, 1994:43)
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(...) é pela emoção e pelo pensamento que a emoção provoca, que o 
homem mais realmente vive na terra, a sua verdadeira experiência, 
regista-a ele nos factos das suas emoções e não na crónica do seu 
pensamento científico (Fernando Pessoa, 1974: 218).

Os territórios urbano-rurais multirrelacionais, com novas identidades 
sugestoras de novos sentidos para os seus lugares, são também 
geradores de novos desejos e de novas necessidades para as pessoas – 
desejos aqui descritos como desejos rurais com desenhos urbanos e desejos 
urbanos com desenhos rurais (Albino, 2013) – na procura de novos 
sentidos de pertença, como condição fundamental para a qualidade 
de vida (Bauman, 2011; Sassen, 2010; Santos, 2009; Escobar, 2005). 
Sublinhando esta ideia, cita-se Arturo Escobar:

(...) o lugar – como experiência de uma localidade específica com 
algum grau de enraizamento, com conexão com a vida diária, 
mesmo que sua identidade seja construído e nunca fixa – continua 
a ser importante na vida da maioria das pessoas, talvez para todas. 
Existe um sentimento de pertença que é mais importante do que 
queremos admitir, o que faz com que se considere que a ideia de 
regressar ao lugar para usar a expressão de Casey – ou a defesa do 
lugar como projecto – no caso de Dirlik, não sejam afinal de contas 
questões irrelevantes (Escobar, 2005).

Contudo, actualmente, a multiplicidade e diversidade de experiências 
não nos permite encontrar e definir um único sentido para os lugares 
do séc. XXI, mas sim uma multiplicidade de sentidos que coexistem, e 
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que advêm das relações das pessoas com o mundo e com os outros, como 
referiu Merleau-Ponty (1999), na sua proposta sobre a Fenomenologia 
da Percepção. Assim, nestes territórios de carácter urbano-rural e 
multiculturais, compreende-se que cada pessoa possa ter um sentido 
do lugar diferente do seu vizinho, embora permaneça exactamente no 
mesmo lugar. A geógrafa Doreen Massey designou esta multiplicidade 
de sentidos, que resulta de múltiplos olhares, por um sentido global do 
lugar (Massey, 1994). Nesta expressão, sublinha-se que está implícita 
a noção de heterogeneidade e diversidade no conceito de global. 
Reforçando esta ideia, Gerd Baumann afirmou:

Se fosse correcto considerar uma cultura reificada como limite dos 
horizontes dos outros e como força decisiva subjacente às acções de 
todos, a vida urbana, tal como a conhecemos, seria impensável 
do ponto de vista sociológico e impossível do ponto de vista 
comportamental (Bauman, 1999:86).

O valor destes conceitos, por oposição ao conceito de homogeneização 
normalmente associado à globalização, numa perspectiva contextual 
e heurística, é sublinhado também por Appadurai quando se refere 
às dimensões culturais da globalização, e à complexidade actual da 
vida urbana, ao dizer que: a característica mais valiosa do conceito de 
cultura é o conceito de diferença (Appadurai, 2004: 26).

E ainda, na mesma perspectiva de valorização do que é diferente 
no global, também Rolf Jensen (1996) se referiu: à vivência global 
de todas as culturas na sociedade contemporânea. Este autor sugere 
que a sociedade da informação já foi sucedida pela sociedade que 
designa por Sociedade dos Sonhos, nos quais os valores humanos e 
a atenção voltada ao emocional, ao espiritual, às histórias serão a 
sua essência. Segundo este autor, a sociedade dará origem ao quinto 
sistema económico, pelo qual a história da civilização passará, na qual 
os aspectos materiais não serão reduzidos, mas os emocionais serão 
mais valorizados.

A ideia apontada por Appadurai  e por Jensen, de que a cultura 
não é só aquilo que se tem por tradição27, mas também o que se 

27. A tradição é aqui entendida como o descreve Edward Shils, no seu livro Centro e 
Periferia:
As tradições são crenças com uma estrutura social específica; são um consenso ao longo do 
tempo. É bem possível que o seu conteúdo seja atemporal, isto é, podem não fazer nenhuma 
referência ao passado ou ao futuro, e que não tenham uma legitimação temporal (tradicional). 
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constrói, foi também sublinhada por Terry Eagleton (2003), quando 
escreveu:

(...) cultura não é o que é dado pela natureza, mas o que quer 
que seja construído pelo homem; deveria logicamente incluir a 
indústria, bem como os média, os processos de produção de patos 
de borracha, bem como as formas de fazer amor e de diversão 
(Eagleton, 2003: 51).

Nesta perspectiva, a cultura depende dos contextos sociais económicos 
e políticos nos quais as pessoas têm a experiência da vida, e por isso 
a cultura é constituída pelos modos de vida, ou melhor, pelos modos 
que perpetuam a vida, que garantem historicamente a sobrevivência 
humana em todas as suas dimensões, sendo um processo sempre em 
transformação e multi-relacional.

Sublinhando a importância do valor da experiência para a 
necessária construção contemporânea de identidades, na diversidade 
de territórios, cita-se Castells:

As identidades na actualidade são importantes (...) porque 
constroem interesses, valores e projectos, com base na experiência 
e recusam-se a ser dissolvidas ao estabelecer uma relação específica 
entre natureza, a história, a geografia e a cultura (Castells, 2007: 
506).

Evidencia-se aqui o valor da identidade enquanto imagética, como 
um processo também ele em permanente construção; um conjunto 
de características que identifica uma comunidade e um território 
e que, simultaneamente, o torna singular ao longo do tempo. 
Contudo, parece-nos importante referir que a imagética é, também 
ela, construída com base nas memórias experienciadas e partilhadas, 
e que a experiência vivida é o que nos permite construir relações 
emocionais com os lugares, definindo sentimentos de pertença ou 
não pertença com eles, conferindo sentido aos lugares. Assim, e como 
já foi referido, identificamos um lugar quando temos memórias 
emocionais de um espaço, através da experiência da vida, que é 

Mas mesmo nestes casos possuem uma estrutura temporal. São crenças com uma estrutura 
social sequencial. São crenças que são aceites por uma sucessão de pessoas que podem ter estado 
em interacção umas com as outras em sucessão ou, pelo menos, numa cadeia de comunicação 
unilateral – mesmo que não intergeracionalmente contínua. (Shils, 1992).
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traduzida em conhecimento.
Para o entendimento da relação das pessoas como os lugares, o 

que envolve emoções e conhecimentos, referimos quatro autores, dois 
do século XVIII, Alexander Baumgarten e Immanuel Kant, e outros 
dois século XX, Karl Popper e António Damásio, que consideramos 
seminais, neste contexto. O filósofo Baumgarten referiu, no seu livro 
Estética, que a relação das pessoas com os lugares é sempre numa 
primeira instância emocional, como apontou o autor: o homem acima 
de tudo absorve o mundo com as esferas da sensibilidade e da percepção. 
(Baumgarten, 1993). Kant por sua vez observou: O entendimento nada 
pode intuir, e os sentidos nada podem pensar. Só pela sua reunião se obtém 
conhecimento (Kant, 1994: 89). Karl Popper afirmou: Relacionamo-nos 
com o mundo que nos rodeia, antes de mais, através dos sentidos. São 
eles que nos permitem diversos tipos de experiências, que acumuladas, 
constituem um primeiro nível de conhecimento da realidade exterior: 
o conhecimento vulgar ou senso comum (Popper, 1997). O médico 
António Damásio, demonstrou cientificamente que a experiência 
primária perceptiva é a que gera as emoções, sendo inicialmente 
biológica e só do domínio do “eu” e que a tradução dessas emoções 
pela consciência, isto é o conhecimento, cria os sentidos e a experiência 
sensorial (Damásio, 1994).

Entendendo que o sentido é a regularidade que atravessa a 
irregularidade do conhecimento, como aponta Adriano Duarte 
Rodrigues (2007), a experiência da tradição enquanto habitus28 
(Bordieu, 1994) é fundamental para os sentidos dos lugares, 
possibilitando-nos os sentimentos de pertença (Rodrigues, 2007). Na 
mesma linha de pensamento de Rodrigues também Jensen (1996) 
chama a atenção para o valor contido nas histórias, nos mitos e nas 
lendas, pela influência que estas causam nas emoções e sonhos de 
cada pessoa, pelo que, segundo este autor, devem ser incorporados 
nos novos produtos e serviços a realizar.

As Técnicas Artesanais, tal como foram apresentadas na 
introdução da tese, são aqui consideradas como cultura material 
e conhecimento tácito, habilidades que se acumulam e se transmitem 
através da interação social, autêntico saber corporal (Sennett, 2010: 33).
Isto é, como habitus que, transporta histórias de tempos longínquos  
para os produtos, aqui entendidos como objectos de experiência (Kant, 

28. Habitus é entendido por Bordieu (1994) como algo inerente à condição humana pela 
sua vida em sociedade, de produção de conhecimento e modos de coabitar.
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1994), exponenciadoras de sentidos, na sua dupla significação de 
sensações e de significados. 

Concordando com Willinsky (1999), quando afirmou que o 
grande desafio intelectual da era da informação e conhecimento é utilizar 
melhor aquilo que já sabemos (Willinsky, 1999:4)29 , consideramos que 
as qualidades acima referidas das Técnicas Artesanais, que apelam ao 
sentir sensorial, se apresentam como conhecimento a não desperdiçar 
pelo Design enquanto uma disciplina, que ambiciona a qualidade 
social e ambiental do mundo (Manzini apud Frello e Marcatti, 
2008: 68)30  na construção de uma alter-globalização indutora de 
experiências culturais positivas e memoráveis, contribuindo para a 
ressignificação dos sentidos dos lugares.

29. O grande desafio intelectual da era da informação e do conhecimento não consiste em 
apresentar uma grande teoria unificadora da física ou da descoberta das origens da vida 
humana. O grande desafio consiste em utilizar melhor aquilo que já sabemos. (Willinsky, 
1999:4)
30. Como refere Manzini, o design, entendido hoje em dia não apenas como prática 
operativa, mas também como cultura, encontra-se numa encruzilhada: pode encerrar-se 
sobre si mesmo e intervir apenas sobre as qualidades formais dos produtos com mais evidente 
conteúdo estético (como entendeu fazer nos anos 80) ou pode aceitar os grandes desafios que se 
colocam e intervir sobre estratégias que determinam a qualidade social e ambiental do mundo 
em transformação no qual vivemos hoje em dia. (Manzini, apud Frello & Marcatti, 2008:68)
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A “cultura” é o segmento finito de entre a infinitude sem sentido do 
devir do mundo, segmento a que os seres humanos conferem sentido 
e significado. (…)Nós humanos somos seres culturais dotados de 
capacidade e vontade de tomar uma atitude deliberada perante o 
mundo e de lhe atribuir significação. (Weber, 1949:81)

Ainda que a preservação da pluralidade das culturas seja mais 
difícil num mundo que intensifica o contacto com as mesmas, estas 
tendem a desempenhar um papel crucial na promoção dos lugares e 
da imagem que sobre eles os outros tecem. (Remoaldo, 2001 apud 
Remoaldo et al, 2009: 413)

Numa sociedade em mudanças aceleradas, onde existe uma profusão 
de culturas diferentes, o grande desafio que se coloca hoje às políticas 
culturais não é de afinar as identidades e de as fechar, mas de aproveitar 
as heterogeneidades e a variedade de mensagens enriquecendo a 
convivência com os outros, reposicionando as diferenças, como um 
valor. Como escreveu Bauman, citando  Georg Simmel: 

Todos os sentimentos de valor “devem ser, em geral, ganhos, 
apenas adiantando-se a outros valores”; é o desvio para alcançar 
certas coisas” que faz encará-las como valiosas”; as coisas valem 
exactamente o que custam”. O que, secundariamente, parece 
significar que custam o que valem”. São os obstáculos no caminho, 
“a ansiedade de não deixar escapar o objectivo, a tensão da luta por 
ele” que forma o mistério do valor (Simmel, 1968 apud Bauman, 
2007: 194).
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Como já foi referido, observa-se a cultura como um conjunto vivo 
de acções que inclui todas as práticas, actividades orientadas à 
transferência de conhecimento e crenças comuns, a uma sociedade ou 
a um grupo social em particular, ou seja, como habitus. Trata-se de um 
sistema complexo de transferência de conhecimento que produz valor, 
numa prática que foi sublinhada por Zygmunt Bauman, referindo: 
as pessoas são o que lhes é ensinado (Bauman, 1989: 315).

Promover os valores da diversidade cultural e biológica 
implicará, naturalmente, defender a liberdade de culturas diferentes. 
A biodiversidade, subjacente à identidade dos lugares, é definida 
como ecologia. 

Ecologia tem a sua origem na palavra grega oikos, que significa 
lar ou casa. Como referiu Ábalos: 

(...) é uma palavra associada etimologicamente à palavra lugar e 
envolve o conjunto de conhecimentos necessários para estabelecer 
uma administração racional dos recursos do lugar, (...) geografia, 
clima, economia, demografia, técnica e cultura, (…) que permitem 
construir um meio heterogéneo solidário, capaz de expressar 
poeticamente a sensibilidade e os conflitos do cidadão de hoje 
(Ábalos, 2008: 192).

O sociólogo Boaventura Sousa Santos migrou o conceito de ecologia, 
normalmente associado ao conceito de território, tal como o faz 
Ábalos, para áreas do conhecimento da sociologia, nomeadamente a 
ecologia dos saberes, a ecologia das temporalidades, a ecologia das trans-
escalas e a ecologia de produtividade (Santos, 2002c:250-253).

O autor caracteriza estas quatro ecologias do seguinte modo:

A ecologia dos saberes permite não só superar a monocultura do 
saber científico, como a ideia de que os saberes não científicos são 
alternativas aos saber científico (ibidem:250).
A ecologia das temporalidades substitui a monocultura do 
tempo linear, pela ideia de que as sociedades são constituídas 
por várias temporalidades e de que a desqualificação, supressão 
ou inteligibilidade de muitas práticas resulta de se pautarem 
por temporalidades que extravasam do cânone temporal da 
modernidade ocidental capitalista (ibidem:251).
A ecologia das trans-escalas é a recuperação da ideia de que o local 
não é efeito da globalização. Exige que o local seja desglobalizado 
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e a sua reglobalização contra-hegemónica, oferecendo alternativas 
ao globalismo localizado (ibidem:252).
A ecologia de produtividade pressupõe a recuperação e valorização 
dos sistemas alternativos de produção, das organizações económicas 
populares, das cooperativas operárias, das empresas autogeridas, da 
economia solidária, etc., que a ortodoxia produtivista capitalista 
ocultou e ou descredibilizou. A lógica produtivista capitalista nunca 
dispensou outras formas de produção e apenas as desqualificou para 
as manter na relação de subalternidade (ibidem:253).

Estas ecologias possibilitam conhecer cada lugar, sem qualquer 
comparação dicotómica com outro lugar, e simultaneamente o autor 
constrói a ideia, (cita-se) de que a realidade não pode ser reduzida ao que 
existe, mas também ao que é possível e desejável, através da “imaginação 
sociológica” (ibidem).

Uma exacta compreensão desta realidade, implica dar 
tangibilidade a um conhecimento alargado, complexo, não 
determinista e não descritivista. É um conhecimento sobre as condições de 
possibilidade (Santos, 1996:48), embebido numa leitura transdisciplinar 
(Decker, 2001), visando alcançar propostas de experiências projectadas 
num mundo global através dos valores locais do território.

Este tipo de conhecimento apela à criatividade procurando 
contrariar a lógica da globalização, através, justamente, do elogio da 
diferença, e, por consequência, do local, o que suporta a ideia de que 
as habilidades artesanais se apresentam como técnicas úteis a diversas 
áreas de conhecimento e, nomeadamente, neste contexto, ao Design, 
na sua ambição da restauração do ambiente natural e construído (Roda, 
2009a: 41), isto é, uma linha de pensamento que tem como ambição 
atravessar territórios urbano-rurais.

Nesta perspectiva, não poderemos deixar de referir dois 
conceitos que fazem justamente o apelo à diferença: o de Small 
is Beautiful (1973) de Schumacher e o de Capitalismo Indie (2013) 
apresentado por Bruce Nussbaum, na sua obra Creative Intelligence. 
Nussbaum define o capitalismo indie como sendo Caseiro de pequena 
escala e independente (Nussbaum, 2013). Este autor esclarece que este 
capitalismo é uma economia sustentada por uma forma de vida de 
um determinado local, e por esse motivo baseada em transacções 
sociais por pessoas que se conhecem e interagem, e que têm como 
objectivo o alcance da qualidade em tudo o que fazem, e não a 
produção em grande escala. Este conceito agora apresentado integra-
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se no outro já referido e anteriormente defendido por Shumacher, 
que faz precisamente o apelo às pequenas empresas informais, como 
protagonistas de uma alter-globalização, na qual a tecnologia deverá, 
segundo o autor, ter rosto humano. Esta tecnologia foi apresentada 
por Capra, do seguinte modo:

Se a tecnologia for entendida na mais ampla acepção do termo – 
como aplicação do conhecimento humano à solução de problemas 
práticos – devemos agora voltar-nos para tecnologias brandas que 
promovam a resolução de conflitos, os acordos sociais, a cooperação, 
a reciclagem e a redistribuição de riqueza, etc., não apenas baseada 
nos aspectos económicos, mas também nos sociais e políticos (Capra, 
2006: 211).

Esta visão de Capra sobre a tecnologia tem  subjacente  que o centro 
de criação de valor reside hoje no conhecimento,  gerado a partir 
da relação das pessoas com o mundo material e imaterial, assim o 
valor do conhecimento enquanto saber é um potencial de riqueza 
com possibilidade de criar um pensamento económico humanista. 
Esclarecendo esta ideia, Capra escreveu:

 A referência explícita a atitudes, valores e estilos de vida 
humanos no futuro pensamento econômico tornará essa nova 
ciência profundamente humanista. Ocupar-se-á das aspirações e 
potencialidades humanas, e as integrará à matriz subjacente do 
ecossistema global. Tal abordagem transcenderá de longe tudo o que 
possa ter sido tentado nas ciências de hoje; em sua natureza essencial 
será, simultaneamente, científica e espiritual (ibidem: 225).

Schumacher designou este novo pensamento económico por por 
meta-economias (Schumacher, 1983) e Ascher por economias cognitivas 
(Ascher, 2010). Como apontou Ascher, estas economias são baseadas 
na produção, apropriação, venda e uso de conhecimentos, de informações, 
de procedimentos (Ascher, 2010: 49), e segundo Schumacher estas 
economias pressupõem que os modelos económicos se baseiem 
num determinado sistema de valores e numa certa concepção de 
natureza humana. Podem ser consideradas como exemplos a economia 
da experiência (Pine & Gilmore, 1999), a economia da criatividade 
(Florida, 2002 e Landry, 2000), assim como a economia das habilidades 
(Sennett, 2010), e a economia do cuidado (Shiva, 2012).
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Segundo James Gilmore (1999) e Joseph Pine (1999) as novas 
necessidades das pessoas, apelam cada vez mais a emoções memoráveis, 
pelo que os produtos a oferecer deveriam contemplar a oferta de 
experiências únicas. Justificando a opção por este tipo de oferta os 
autores referiram que: enquanto as “mercadorias”  e os bens são tangíveis, 
os serviços são intangíveis e as experiências são memoráveis (Pine e 
Gilmore, 1999:12). Este proposta de economia é contemporânea da 
sociedade dos sonhos, já apresentada. A economia da criatividade 
(Landry, 2000) é produzida pela classe criativa, que segundo Florida 
é constituída por pessoas que através da sua criatividade, são capazes 
de gerar valor económico (Florida, 2002). Esta classe é constituída por 
designers, artesãos, artistas, escritores, músicos, investigadores, entre 
outras profissões. Estas pessoas, como sugeriu o autor, têm capacidade 
de criar emprego de base, combinando sinergias, e, por esse motivo, 
constituem recursos estratégicos do desenvolvimento actual, no 
mundo sem certezas. A pertinência actual destas pessoas criativas, na 
sociedade contemporânea, às quais está associado o conceito mais 
difuso de Industrias Criativas de Landry, foi também sublinhado por 
Sennett, do seguinte modo:

O grande apelo de hoje é o ser empreendedor no capitalismo flexível. 
É flutuar na vida e no trabalho, na incerteza, sempre correndo 
riscos, à deriva. De certa forma, os nossos antepassados sempre 
viveram em alguns contextos históricos marcados pela incerteza 
como guerras, pestes e fomes, descontrolos económicos e outros 
infortúnios temporários. O inusitado, agora, é estar à deriva, 
navegando na incerteza e, principalmente, considerar ser normal 
a instabilidade, decorrente da prática quotidiana de um vigoroso 
capitalismo (Sennett, 2005: 35).

De algum modo, esta forma de viver é também apontada por Dolabela 
(2003), quando definiu empreendedorismo da seguinte forma:

Empreender é um processo humano, com toda a carga que isso 
representa: acções dominadas por emoção, desejos, sonhos, valores, 
ousadia de enfrentar as incertezas e de construir a partir da 
ambiguidade e no indefinido; consciência da inevitabilidade do 
erro em caminhos não percorridos, rebeldia e inconformismo; 
crença na capacidade de mudar o mundo; indignação diante de 
iniquidades sociais (Dolabela, 2003: 29).
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Está implícita nestas últimas duas descrições que ser empreendedor 
é um modo de vida, tal como na economia das habilidades de Sennett 
e na economia do cuidado de Vandana Shiva. 

Sennett definiu a economia das habilidades referindo-se ao 
artesanato como um modo de vida que estabelece um compromisso 
com a realidade com a ambição de realizar bem uma tarefa. Escreveu 
o autor:  

Artesanato designa um impulso humano, duradouro e básico, 
o desejo de realizar bem uma tarefa (…) Todo o bom artesão 
mantém um diálogo entre umas práticas concretas e o pensamento; 
este diálogo evolui até converter-se em hábitos, que por sua vez 
estabelecem um ritmo entre solução e descoberta de problemas, 
(…) propondo alternativas viáveis de como conduzir a vida com 
habilidade (Sennett, 2010:20).

Vandana Shiva disse que não se define economia do cuidado mas que 
se vive em economia do cuidado, esclarecendo este modo de vida, disse:

É necessário entender como o cuidado é praticado: por mulheres que 
tomam conta dos seus filhos e dos seus velhos, pelos povos indígenas 
que nunca destruíram as suas florestas, apesar de milhares de anos 
morando nelas, por camponesas que nunca destruíram o seu solo ou 
suas sementes, apesar de muitos anos de fome (Shiva, 2013).

Nestas meta-economias está implícita a ideia de que a cultura é 
fundamental para a qualificação dos lugares sendo integradora de 
valores humanistas no pensamento económico, que consideramos 
necessários à preservação do homem nos territórios actuais. Esta 
perspectiva reforça a a pertinência actual das Técnicas Artesanais, 
enquanto técnicas ancestralmente humanizadoras do território  e 
simultâneamente capazes de nos contarem histórias que continuam 
a ser necessárias hoje à nossa vida, como de forma bela o escreveu 
Óctávio Paz: o artesanato é um testemunho, que satizfaz uma necessidade 
não menos imperativa do que a fome ou a sede:  a necessidade de 
encantamento com as coisas que vemos e tocamos, quaisquer que sejam 
os seus usos diários (Paz, 2006:62). 

Assim, e aceitando que nos encontramos num período de transição 
para um novo tipo de sociedade (Jensen 1996), que procurará uma 
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alter-globalização baseada nas pessoas (Egiziabher, 2004), incluindo 
os seus múltiplos contextos ecológicos (Santos, 2002c), as Técnicas 
Artesanais, produto cultural resultante do património colectivo que 
implica necessáriamente memória individual, são também úteis ao 
pensamento de Walter Benjamim, quando definiu e explicou os 
processos da percepção humana implicados nas tarefas a desenvolver, 
em épocas de mudança histórica. Disse o autor:

As tarefas que são apresentadas ao aparelho de percepção humana, 
em épocas de mudança histórica, não podem ser resolvidas por meios 
apenas visuais, ou seja, de contemplação. Elas só são dominadas 
gradualmente, pelo hábito, após a aproximação táctil. (Benjamim,  
1992: 110). 
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O artesanato não quer durar milénios nem 
está possuído da pressa de morrer prontamente. 
Transcorre com os dias, flui connosco, se gasta 
pouco a pouco, não busca a morte ou tampouco 
a nega, apenas aceita esse destino. Entre o tempo 
sem tempo do museu e o tempo acelerado da 
tecnologia, o artesanato tem o ritmo do tempo 
humano. É um objecto útil que também é belo; 
um objecto que dura, mas que um dia, porém 
se acaba e resigna-se a isto; um objecto que 
não é único como uma obra de arte e pode ser 
substituído por outro objecto parecido, mas não 
idêntico. O artesanato nos ensina a morrer, 
e fazendo isto, nos ensina a viver. 
 
Octávio Paz, O Uso e a Contemplação

2º  c a pítulo
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Considerações sobre a história do artesanato

Reflectir sobre a pertinência da produção artesanal na contempora-
neidade, leva-nos a fazer algumas considerações sobre a história do 
artesanato.

A palavra artesanato é muito recente e tem a sua origem 
na palavra francesa artisanat. Segundo Júlio Katinsky (2007), o 
termo artisanat surgiu pela primeira vez em 1920 para designar 
a actividade do artesão. A designação francesa de artisanat 
tem a sua origem na palavra italiana artigiano, do século XV. A 
palavra artigiano surge quando no Renascimento, em Florença, 
se estabelecem claramente as diferenças entre as competências 
atribuídas às pessoas que decidiam as grandes obras de arte e 
aquelas que eram atribuídas aos executantes dessas mesmas obras 
de arte. Esta cisão de competências é claramente manifestada na 
obra De re aedificatoria libri decem, terminada em 1452 e publicada 
em 1485, de Leon Battista Alberti. Nesta publicação estabelece- 
-se com precisão a separação entre o trabalho de projecto desenhado, 
que possibilita prever e delinear previamente a configuração da obra, 
e os trabalhos de execução da mesma. Faz sentido que a palavra 
artigiano surja precisamente no século XV, em Itália, uma vez que, 
pela primeira vez terá sido necessário distinguir e designar as pessoas 
que continuavam a criar e a produzir em simultâneo, daquelas que 
previam pelo projecto os artefactos que viriam a ser produzidos 
posteriormente por terceiros ou não. Até ao Renascimento não existia 
o conceito de projecto desenhado que permite delinear e prever a obra 
final antes da sua concretização.

Até à introdução deste conceito de projecto, que antecede o fazer 
mesmo quando se repete em série a produção de um determinado 
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artefacto, cada um destes seria sempre um original, e nunca uma 
réplica rigorosa de um modelo, desenvolvido e testado a partir de 
um protótipo, como passou a acontecer nas metodologias de projecto 
em Design. Assim, até ao Renascimento, pela ausência de projecto 
desenhado com um desígnio que antecede a própria produção, o 
único processo de criação conhecido era o da produção artesanal, 
que Broadbent (2002) designou por Craft Methods, considerando-o 
o primeiro estádio da metodologia projectual.

Neste método a relação entre theoria (conhecimento teórico e 
cognitivo), praxis (conhecimento adquirido pela prática de fazer algo) 
e poiesis (conhecimento que envolve o acto de produzir ou criar algo) 
não têm fronteiras definidas, sendo a actividade criativa inseparável 
do processo de manufactura, como o afirma Howard Risatti:

Em vez de serem separadas em etapas, a conceptualização e a 
execução estão integradas para que um sistema de troca ocorra 
quando as propriedades físicas dos materiais encontrem a forma 
conceptual e a forma conceptual encontre o material e o físico 
(Risatti, 2007: 169).

O método de produção artesanal é muito anterior à sedentarização do 
Homem, como já referimos e desenvolveremos posteriormente, mas 
está naturalmente associado ao mundo rural, no qual se desenvolveram 
e aperfeiçoaram as Técnicas Antigas (Heidegger, 1990) tendo sido 
contributos fundamentais para as primeiras economias de carácter 
agrícola. São  técnicas que os artesãos foram desenvolvendo também 
nas cidades, nas suas pequenas oficinas, muitas vezes em espaço 
doméstico, produzindo artefactos para a satisfação de necessidades 
conhecidas, ou na sequência de encomendas directas. Os artesãos não 
eram apenas produtores mas também geriam todo o negócio até ao 
cliente final, habitualmente constituído por pessoas das suas relações.

É interessante observar que a primeira lei francesa de 26-VII-
1925, que define artesãos apenas cinco anos depois da data a que 
se atribui o aparecimento da palavra artisanat, define-os como: 
trabalhadores manuais que realizam o trabalho por si mesmos sem se 
encontrarem sob a direcção de um patrão (Gstrom et al, 1987: 577). 
Nesta definição fica bem claro que o artesão não é um operário e que 
as produções artesanais implicam sempre o envolvimento de pessoas 
nos processos de criação e produção.

Segundo Marcel Laloire, especialista Belga no tema artesanato, 
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artesão é um trabalhador autónomo que dirige pessoalmente a sua 
empresa, quer tecnicamente, quer comercialmente, ou seja tem 
o domínio da totalidade do ciclo produtivo , desde a escolha da 
matéria prima, passando pela transformação, até à comercialização.  
O autor determina que para a classificação de uma empresa artesanal, 
se deverá ter em consideração: a força motriz empregue, que terá 
que ser maioritariamente manual, dos rios ou do vento; a dimensão 
da empresa que terá que ser pequena e não deverá ter mais de dez 
trabalhadores, tendo estes as categorias de aprendizes, oficiais e 
mestres; e ainda, a capacidade do artesão negociar directamente os 
seus produtos com a sua rede de clientes (ibidem).

Nas oficinas artesanais trabalhavam muito poucas pessoas, num 
número que variava mas que raramente ultrapassava as dez pessoas, 
na sua maioria estas pessoas detinham entre elas relações familiares 
e transmitiam os ofícios pela praxis. A hierarquia na oficina, de 
aprendiz, oficial e mestre, deve-se essencialmente à capacidade de 
saber fazer. O aprendiz se aprendesse bem seria naturalmente um 
mestre no futuro. Assim, esta definição de artesãos é elaborada a partir 
da força motriz empregue e das relações sociais que se estabelecem 
na organização dos processos produtivos. Nestes processos a presença 
e a criatividade humana, são constantes em toda a cadeia de valor 
do produto – desde a aquisição das matérias primas necessárias, à 
produção, e até à venda do produto final ao cliente – diferenciando-se 
das produções em massa Tayloritas e Fordistas, nas quais as máquinas 
produzem, com ou sem o auxílio de pessoas, sendo estas reduzidas 
à condição de operadoras anónimas, sem qualquer possibilidade de 
interferência nos processos de produção ou valorização de produtos.

A gestão destes pequenos negócios artesanais, realizados por 
pessoas e destinados a pessoas frequentemente conhecidas entre 
si, conduziu a que os artesãos, com o objectivo da defesa dos seus 
interesses, se organizassem em grémios, guildas ou bandeiras, o que 
mais tarde veio a designar-se por corporações de metais, madeiras, 
têxteis, pedra, alimentação, cerâmica, peles, etc.

As corporações atingiram o seu expoente mais alto nas cidades da 
Idade Média, onde as pessoas aprendiam e aperfeiçoavam as técnicas 
necessárias para a realização dos artefactos, tendo-se lhes ficado a 
dever muita da toponímia urbana, que ainda hoje existe nas ruas das 
cidades. A permanência desta toponímia, assim como a existência de 
pequenas oficinas artesanais em muitas das cidades contemporâneas, 
são reveladoras da importância destes misteres na organização dos 



Artesanato e  Técnicas Artesanais

66

burgos modernos. Nas cidades da Idade Média, tal como foi definido 
pela Confederação Geral de Artesanato Francês, eram distinguidos  
três tipos de artesãos: os produtores (oleiros, cordoeiros, padeiros, 
etc.), os transformadores (alfaiates, bordadeiras, etc.) e os artesãos 
reparadores (todo o tipo de artesãos que fazem consertos, sendo 
muitos deles transformadores ou produtores) (ibidem:578).

O natural desenvolvimento dos misteres permitiu alargar os 
seus públicos, isto é, os seus mercados, sendo necessário, nas situações 
mais complexas, atribuir às várias pessoas das oficinas diferentes 
tarefas, nomeadamente, de criação, produção, comercialização e de 
gestão, diluindo-se a capacidade que todos tinham de fazer tudo, 
estabelecendo-se, desta forma, relações de trabalho mais formais entre 
patrões e operários. Assim, este natural desenvolvimento dos ofícios 
artesanais também acabou por diluir as antigas relações informais de 
transmissão de saberes pela praxis. O processo que foi acelerado com 
a invenção da máquina a vapor, que possibilitou, através dos sistemas 
produtivos Taylorista e Fordista, extremar o objectivo de minimização 
dos custos de produção. Neste processo industrial de produção em 
série, pela primeira vez, perderam-se as relações sociais desenvolvidas 
nos processos de produção artesanal, assim como, também pela 
primeira vez, se quebraram com clareza as relações pessoais entre 
produtores e consumidores. Esta constatação é sublinhada por 
Marx, ao afirmar: O modo de produção da vida material, condiciona o 
desenvolvimento da vida social, política e intelectual em geral. (Marx, 
1997:24)

Contudo, e apesar de, na sequência da Revolução Francesa, as 
cooperações na Europa terem praticamente desaparecido, os processos 
artesanais não se extinguiram e mantiveram-se de forma difusa no 
território europeu até aos nossos dias, o que se deverá ao tipo de 
estrutura económica europeia, que se desenvolveu desde pelo menos o 
início da Idade Média com base nas produções artesanais. Mas a forte 
permanência destes saberes, das Técnicas Antigas (Heidegger)na Europa 
contemporânea deve-se também, no nosso entender, a duas razões 
histórico-políticas e económicas do século XX, que são alheias aos 
próprios processos produtivos artesanais. Uma é o facto de a maioria 
do território Europeu ter sido palco de duas grandes guerras mundiais, 
que se por um lado foram aceleradoras tecnológicas da produção 
industrial por outro lado conduziram a que uma parte significativa 
da indústria de massa tivesse sido deslocada, até meados do século 
XX, para a América. A outra razão deve-se à transferência, a partir da 
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década de setenta, de uma parte significativa da produção industrial 
europeia, de grande escala, para fora da Europa, nomeadamente para 
a Ásia. Desta forma julgamos poder concluir que a actual estrutura 
produtiva europeia artesanal, de pequena escala, é uma vicissitude 
não planeada de vários acontecimentos históricos, que constroem o 
próprio território contribuindo certamente, em paralelo com a mais 
recente exploração europeia de energias consideradas verdes como a  
heólica, para o facto de a Europa ser ainda a grande líder mundial 
na utilização de energias ecológicas segundo o relatório, de 2010, da 
Estratégia para um crescimento inteligente, sustentável e inclusivo, para 
a Europa 2020, elaborado pela Comissão Europeia (Comissão das 
Comunidades Europeias, 2010).

Este relatório surge na consequência da importante crise 
económica que se vive na Europa desde a primeira década do século 
XXI, e aponta três prioridades que os 27 países Europeus devem 
desenvolver e que se reforçam mutuamente e proporcionam uma 
revisão da economia social da Europa para o século XXI:

•	 Crescimento inteligente – desenvolver uma economia baseada no 
conhecimento e na inovação.

•	 Crescimento sustentável – promover uma economia mais eficiente 
em termos de recursos, mais ecológica e mais competitiva.

•	 Crescimento inclusivo – favorecer uma economia com níveis 
elevados de emprego que assegure a coesão económica, social e 
territorial. (Comissão das Comunidades Europeias, 2010:5)

Partindo destas três prioridades e sabendo que uma parte muito 
significativa do tecido produtivo europeu é artesanal (FBH, 2011) – 
tendo a industrializada Alemanha, na década de oitenta do século XX, 
mais de quatro milhões de artesãos, cujo o seu trabalho representava 
um contributo importante para a sua economia (Sousa apud Sousa 
& Campos, 1991: 9) – procuramos perceber com mais rigor o que 
representam os processos produtivos artesanais, estatisticamente, para 
o tecido produtivo europeu. Servimo-nos do estudo Identification des 
futures competences requises dans les micro entreprises et les entreprises 
d’artisanat d’ici 2020 elaborado a partir de dados estatísticos de 
2007, baseado num trabalho de campo realizado em oito países 
europeus (Áustria, Bulgária, Dinamarca, França, Alemanha, Itália, 
Polónia, e Reino Unido), que foi realizado pelo Forschungsinstitut fur 
Berufsbildung im Handerk an der Universitat zu koln (FBH) em parceria 
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com várias instituições Alemãs, Austríacas, Belgas, Dinamarquesas, 
Francesas e Polacas. 

O relatório começa por esclarecer que não existe uma definição 
de artesanato no quadro da União Europeia (UE), e que este sector 
é muito diversificado, incluindo uma multiplicidade de profissões 
e de negócios (FBH, 2011:43). Partindo desta nebulosidade, do 
próprio conceito no seio da União Europeia o relatório refere 
que mais de 99,8% de todas as empresas europeias são Pequenas 
e Médias Empresas  (PME) e ocupam aproximadamente 67% dos 
trabalhadores europeus. Da totalidade das PME europeias, 91% 
são realmente micro-empresas, com menos de 10 trabalhadores, 
sendo a média de trabalhadores da totalidade destas empresas, 
na sua maioria de carácter artesanal, de apenas 5 pessoas 
(ibidem: 44). Este tipo de empresa têm uma importância sócio- 
-económica muito elevada na Europa empregando aproximadamente 
1/3 da totalidade da mão de obra europeia. Nos países do sul da 
Europa, as PME, na sua maioria com uma estrutura de forte carácter 
artesanal, empregam um número mais significativo de trabalhadores, 
que ultrapassa os 3/4 da totalidade da população activa, empregando, 
na Grécia, 85%; no Chipre, 84%; em Portugal e Itália 81% e, em 
Espanha, 78% (ibidem: 45). Os dados estatísticos sobre Portugal, que 
apresentaremos no capítulo 4 com detalhe, integram-se nos valores 
agora apresentados.

Estes dados comprovam estatisticamente que a produção 
artesanal na Europa, embora a sua distribuição no território não 
se verifique de forma homogénea, é ainda hoje uma realidade 
dominante, na totalidade do seu tecido produtivo, pelo que é essa 
realidade com a qual se terá que trabalhar. Isto vai de encontro à nossa 
intuição primeira, que torna pertinente a valorização da produção 
artesanal na contemporaneidade. 

Na ausência de legislação comunitária para as produções 
artesanais, encontramos no estudo acima referido uma análise sobre 
a legislação que existe em alguns países europeus, sobre as empresas 
artesanais. O relatório constata que há divergências na legislação de 
país para país. Sublinha que a Itália é o único país em que o artesanato 
é mencionado na sua constituição nacional, o que certamente tem 
a ver com o reconhecimento político da importância económica e 
social que o sector representa para o país. Por oposição, refere que o 
Reino Unido e a Dinamarca não têm nenhuma legislação específica 
sobre o conceito de micro-empresa artesanal, embora ambos os 
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países tenham entendimentos diferentes sobre o conceito. Sobre este 
assunto, o relatório esclarece que a Dinamarca considera qualquer 
empresa artesanal, se nela trabalharem menos de 6 trabalhadores, 
número que se estende até aos 20 trabalhadores, nos casos de empresas 
de reparações e de serviços. Podem ainda ser consideradas empresas 
artesanais, na Dinamarca, as organizações que empreguem até 50 
trabalhadores em actividades de produção, reparação, serviços e ainda 
de comercio de retalho. No Reino Unido apenas o Craft Council, 
criado em 1979, estabeleceu três critérios para uma empresa poder 
ser considerada artesanal: o predomínio do factor humano em todas 
as fases do processo produtivo; a utilização de compósitos naturais 
tais como vidro, têxteis, madeira, etc.; e, por último, uma certa dose 
de criatividade.

Sobre a amplitude do que se considera ser artesanato na Europa 
o relatório refere que o conceito é, em cada um dos países europeus, 
definido de acordo com as tradições específicas locais. No entanto, e de 
forma conclusiva, apresenta cinco características das micro-empresas 
artesanais, que se repetem nas definições encontradas, em trabalho de 
campo elaborado, para este tipo de empresa, apresentando-as como 
denominadores comuns:

•	 Um grande envolvimento financeiro pessoal do dono da empresa, 
preferindo independência financeira.

•	 Uma participação do proprietário da empresa em toda a cadeia de 
valor dos produtos, requerendo competências artesanais de técnicas 
e de gestão.

•	 A aprendizagem na oficina continua a ser um meio de transmitir 
competências técnicas e de gestão do ofício.

•	 Contribuição activa para a produção de produtos e serviços em 
pequenas quantidades, de tamanho único, ou mesmo realizados 
sob encomendas com especificidades únicas.

•	 Uma grande proximidade com o cliente final (ibidem:50).

Nestes denominadores comuns é possível identificar muitos 
dos atributos apresentados na legislação francesa de 1925 sobre a 
definição de artesão, confirmando que a actividade artesanal continua 
a preservar um grande domínio em todo o ciclo produtivo, sabendo- 
-se que agora que o empreendedorismo  é apontado como prioridade 
no horizonte Europeu 2020.

O mesmo estudo cita um Comunicado da Comissão Europeia 
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de 2006, intitulado L’avenir démographique de L’europe, no qual se 
estima que 1/3 dos proprietários das empresas da UE, sobretudo os das 
pequenas empresas familiares e artesanais, nas quais o conhecimento 
está muito centrado nessas mesmas pessoas (maioritariamente idosas), 
deixarão de trabalhar nos próximos dez anos. Este facto indicia a 
possibilidade de uma ruptura na transferência de conhecimentos 
para as gerações mais novas, que não vêm atractividade nestes 
negócios. Assim, na perspectiva de que estas empresas permaneçam 
no território e se revelem mais atractivas e competitivas, tanto local 
como globalmente, o relatório aponta várias medidas, das quais 
destacamos as seguintes:
•	 Elaborar conceitos, métodos e sistemas de apoio adequados para 

a formação e desenvolvimento de competências.
•	 Reconhecer e validar qualificações informais e competências 

não técnicas.
•	 Melhorar as suas actividades de forma a fidelizar os trabalhadores 

mais qualificado (ibidem, 2011).

A implementação destas medidas procura tornar as empresas mais 
competitivas, reduzir as tendências demográficas de envelhecimento 
dos seus trabalhadores, recrutar e atrair trabalhadores mais 
qualificados e mais jovens, e desenvolver competências no contexto da 
internacionalização. Isto é promover o empreendedorismo de sucesso 
e, com este objectivo, a Comissão Europeia estabeleceu a iniciativa: 
Small Business Act (SBA)31 que enquadra as políticas europeias 
para as PME, que são maioritariamente microempresas artesanais. 
É no âmbito do SBA que a Comissão Europeia diz ser necessário 
amplificar o conhecimento, nomeadamente, do sector artesanal, 
identificando de forma detalhada como viabilizar e exponenciar os 
negócios. Procura-se assim, através do conhecimento, proporcionar 
um Crescimento Inteligente para o tecido empresarial europeu. O 
Japão, país reconhecido por ser uma nação dos artesãos (Sennett, 
2010:45) é um dos países do mundo que apresenta os maiores rácios 
de desenvolvimento como é referido no relatório citado da Comissão 
Europeia de 2010, da Estratégia para um crescimento inteligente, 
sustentável e inclusivo, para a Europa 2020. Esse país pode certamente 
ser considerado um bom exemplo de crescimento inteligente, tendo 

31. Informação obtida em http://europa.eu/legislation_summaries/enterprise/business_
environment/et0001_pt.htm, visitado em Outubro de 2011.
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desenvolvido o seu tecido empresarial com base na sua tradição 
artesanal, como o apontou Richard Sennett, ao referir-se à artesania 
colectiva japonesa, que imbuída de elevados padrões de qualidade, de 
rendimento e de respeito mútuo entre as pessoas, proporcionou não 
só a troca intensiva de conhecimento, assim como um compromisso 
partilhado dos objectivos de crescimento económico após a Segunda 
Guerra Mundial (Sennett, 2010: 45).

Uma vez que o artesanato – enquanto realidade económica 
frágil, mas ainda estruturadora do tecido empresarial europeu – está 
ainda muito presente de forma endémica no território europeu, o 
aprofundamento do seu estudo afigura-se-nos não só interessante 
mas premente, para a viabilidade e competitividade do tecido 
produtivo europeu. É neste âmbito e com o objectivo de contribuir 
para um crescimento inteligente do tecido empresarial português 
e consequentemente do tecido empresarial europeu através da 
ressignificação das produções artesanais e ecológicas de bens de 
consumo, que esperamos que este estudo possa constituir um 
contributo.
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Sobra ainda o tempo, que se alonga com a paisagem, favorecendo 
a contemplação, a reflexão e os trabalhos poéticos e artísticos. Por 
isso, mesmo na milenária produção de artefactos, que são o sustento 
de muitas famílias, o artesão, naturalmente, investe tempo e arte 
(Jorge Gaspar, in Vasconcelos et al, 1999: 19).

Entendemos o artesanato como é sugerido por Jorge Gaspar como 
uma actividade cultural e simultaneamente também como económica 
como propõe Teixeira de Sousa:

O artesanato é uma actividade económica de transformação de 
matérias primas em objectos utilitários e/ou decorativos, mediante 
um processo de trabalho que dá todo o lugar à criatividade dum 
artesão altamente qualificado, que domina todas as fases desse 
processo. Trata-se de um processo onde não há, geralmente, divisão 
de tarefas, onde predomina o trabalho manual (embora possa 
recorrer a máquinas que, de certo modo, se apresentam como uma 
extensão dos membros do próprio artesão), e que não comporta a 
produção em grande série, própria dos processos industrializados 
(Sousa in Sousa & Campos, 1991:10).

Augusto Santos Silva sintetiza estas duas definições de artesanato 
dizendo que:

Essa é a questão do artesanato: oferta, mas também procuras e 
consumos sociais, produção material mas também criação cultural, 
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arte mas também emprego, tradição mas também relações dos 
actores sociais com os seus patrimónios e formas de construção das 
duas identidades (Silva, 1988 apud Instituto da Qualidade na 
Formação, I. P., 2006: 26).

Através do estudo da história do artesanato, é possível observar a 
milenar relação entre o artesanato e o território, compreendendo o 
significado da relação das pessoas com a matéria, transformando e 
adaptando essa mesma matéria de acordo com as suas necessidades 
quotidianas. Aqui se incluem necessidades de carácter vital, emocional, 
simbólicas, entre outras.

Cláudio Torres descreve o artesão do seguinte modo:

O artesão é quase sempre o único herdeiro dos ritos e imagens das 
culturas não escritas, dos saberes cujas raízes, mergulham no mais 
profundo do inconsciente colectivo. Ele conhece perfeitamente as 
matérias-primas, os diferentes utensílios de que se serve, os gestos, 
que favorecem o êxito, as esperas, os tempos certos (Torres in 
Vasconcelos et al, 1999:9).

É este conhecimento do artesão que o sociólogo Richard Sennett 
diz ser cultura material e conhecimento tácito, habilidades que se 
acumulam e se transmitem através da interacção social, autêntico 
saber corporal (…) (Sennett, 2010:33), que considero relevante para 
a ressignificação dos territórios contemporâneos, que são também 
assim descritos por Álvaro Siza:

A propósito de um velho artesão.
Tudo o que pensa ou sente plasmado na matéria, como acontece 
a um escultor (algum). Seja pedra, ou ferro, tijolo, madeira ou 
argamassa.
Ainda: tudo o que faz nos protege. O sol e a tempestade não 
assustam, nem o que faz se revê como poeta que é.
Apenas repete, desenhando em gesto antiquíssimo, desdenhando de 
si.  Assim, a espaços, quando é absolutamente preciso e mil bocas 
o pedem – inventa, de súbito voando. (Siza, in Moraes, 2002:18)

É nas práticas processuais do artesanato que encontramos hoje a sua 
maior pertinência, pelo que são os métodos artesanais, que nesta tese 
constituem a chave de leitura dos territórios, enquanto processos 
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indutores de inovaçãog.
Esta opção que advogamos pelos processos em detrimento dos 

produtos também vai de encontro aos objectivos estabelecidos pela 
UNESCO, no programa do Selo de Excelência dos Produtos Artesanais 
(SEAL), na sequência da Convenção para a Salvaguarda do Património 
Cultural Imaterial, que entrou em vigor em 2006, registando-se em 
2007 que:

Quaisquer esforços para salvaguardar a arte tradicional não devem 
incidir sobre a preservação de objetos artesanais, mas na criação 
das condições que incentivarão os artesãos a produzir artesanato, 
possibilitando a sua transmissão para outras pessoas, especialmente 
jovens membros das suas próprias comunidades (UNESCO, 2007, 
apud Esteves, 2008: 4).

Os métodos artesanais são designados por Heidegger, como já 
referimos, por Técnicas Antigas, mas, como acabamos de ver, estas 
técnicas permanecem até aos nossos dias e, por isso, revelam-se 
também técnicas contemporâneas. Assim, preferimos utilizar a 
expressão Técnica Artesanal, tal como fez Ortega y Gasset na sua 
obra Meditação da Técnica, na qual apresenta o homem como um 
ser técnico (1963: 17) e defende que a característica técnica do homem 
é o que o distingue dos outros animais, pela sua capacidade de 
desenvolver técnicas que lhe permitam e facilitem saciar necessidades 
presentes e futuras. A partir deste pressuposto o autor define três estádios 
da técnica: a técnica do acaso; a técnica artesnal e a técnica da técnica32.

Apropriando-nos da designação de Técnicas Artesanais de 

32. O autor define a técnica do acaso como as técnicas que o homem aprendia por acaso, 
escreve Ortega: o homem primitivo ignora a sua própria técnica como tal, como técnica; não 
se dá conta de que entre as suas capacidades há uma especialíssima que lhe permite reformar 
a natureza no sentido dos seus desejos (1963: 73).
A técnica artesanal é apresentada como a que é desenvolvida por um processo reflexivo 
que o autor designa de ensimesmento, no qual o homem se retira provisoriamente da 
paisagem para construir novas realidades, representando-as também em linguagens 
que traduzem pensamentos (1963:79-80). O deus Artífice designado por Platão por 
Demiourgós – palavra composta por demios, que significa público e ergon que significa 
produtivo – que junta o mundo imaterial das ideias ao mundo material dos artefactos.
A técnica da técnica é, segundo Ortega, desenvolvida a partir do século XV, e nesta técnica o 
autor diz haver a distinção entre a técnica e o homem que a produz isto é o ser técnico, a 
técnica ganha autonomia, o autor esclarece que: Isto dá à técnica moderna independência 
e plena segurança em si mesma. Não é uma inspiração como que mágica, nem puro acaso, 
mas sim método, caminho preestabelecido, firme, consciente de seus fundamentos. (1963: 87)
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Ortega Gasset – para nos referirmos aos processos nos quais se verifica 
uma simultaneidade entre o tempo de criar e o de produzir, nos quais 
a mão e o tempo humano, através de um processo reflexivo, são 
uma presença constante em todas as fases do processo produtivo – 
considera-se, nesta tese, que Técnica Artesanal é o saber do artesão, o 
seu conhecimento tácito intergeracionalmente transmitido, o produto 
desse conhecimento e os serviços que lhes estão associados. Assim, 
as técnicas que um artesão desenvolve correspondem a habilidades 
associadas a um lugar, aos seus recursos materiais e imateriais, ou seja, 
a uma cultura local, territorialmente isolada e construída ao longo 
do tempo.

Isto permite considerar as técnicas artesanais – enquanto factor 
de identidade ou seja manifestação cultural dos territórios numa certa 
unidade de tempo – como caracterizadoras da biografia dos lugares.

Com efeito, os territórios podem ser representados por 
elementos icónicos, habitualmente reconhecidos enquanto habilidades 
artesanais do lugar. É sintomático que alguns lugares sejam justamente 
representados por essas habilidades como, no prolixo caso português, 
“os Bombos de Lavacolhos”, o “Barro de Niza”, o “Galo de Barcelos” 
os “Bordados de Guimarães, de Viana do Castelo e da Madeira”, ou 
os “Ovos Moles de Aveiro”, entre muitos outros. Ou seja, os próprios 
produtos adoptam como meio distintivo, os nomes dos lugares de 
origem, porque como aponta Luís Barros, a sua produção:

(...) exprime um valioso património cultural acumulado por 
um artesão ou comunidade, ao lidar com técnicas tradicionais 
transmitidas, muitas vezes, de geração em geração, e com matéria 
prima regional. Por isso o artesanato é um dos grandes meios de 
identificação cultural de uma comunidade (Barros, 2006:16).

Refere-se, para o entendimento do que se considera produto artesanal 
a definição proposta pela UNESCO em 1997:

Produtos artesanais são aqueles confeccionados por artesãos, 
seja totalmente manufaturados, seja com o uso de ferramentas 
ou até mesmo por meios mecânicos, desde que a contribuição 
directa manual do artesão permaneça como o componente mais 
substancial do produto acabado. Essas peças são produzidas sem 
restrição em termos de quantidade e com recurso a matérias-primas 
sustentáveis. A natureza especial dos produtos artesanais deriva das 
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suas características distintivas, que podem ser utilitárias, estéticas, 
artísticas, criativas, culturais, simbólicas e significativas do ponto 
de vista social (UNESCO, 1997 apud Borges, 2011:21).

A partir desta definição considera-se que estes produtos são 
catalisadores de várias interacções entre sociedade e território, 
enquanto cartografia geográfica, social e cultural, nomeadamente, 
pela presença das pessoas numa parte significativa da sua produção, 
na utilidade social desses produtos, assim como na relação de 
interdependência entre os processos de produção e origem dos seus 
materiais. Pode-se assim deduzir que o conceito de sustentabilidade 
está também implícito nos processos de produção artesanal, 
moldados por um continuado “cuidado” com os territórios, que na 
sua grande maioria têm efeitos menos nefastos para o ambiente do 
que os processos industriais desenvolvidos a partir da 1ª revolução 
industrial e utilizados massivamente até aos nossos dias. As Técnicas 
Artesanais pressupôem um compromisso ecológico, necessário ao 
desenvolvimento equilibrado dos territórios e ainda vantajosos à sua 
sustentabilidade que depende também da sustentabilidade dos seus 
modos de produção.

Consideramos que as Técnicas Artesanais, para além de 
identificarem a biografia dos lugares, permitem também obter um 
conhecimento sobre as “possibilidades” dos lugares, útil à construção 
permanente das suas identidades. Esta ideia vai de encontro às políticas 
públicas33 e individuais que tendem a considerar, e cada vez mais, 
os valores locais do capital territorial – geográfico e cultural – como 
valores distintivos dos lugares, com qualidades para os diferenciar, 
tornando-os únicos e, simultaneamente, permitindo conferir ao(s) 
território(s) maior competitividade no mercado global.

33. Nesta perspectiva a ONU estabelece Convenção para a Salvaguarda do Património 
Cultural Imaterial, em Outubro de 2003, com o principal objectivo de fomentar o 
respeito e a sensibilização, potenciando a salvaguarda do património cultural imaterial das 
comunidades, dos grupos e dos indivíduos. (UNESCO, 2007, in Esteves, 2008:4)
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As Técnicas Artesanais e o seu valor 
na contemporaneidade

Considera-se a relação das Técnicas Artesanais com o território na 
contemporaneidade, na perspectiva cultural, como algo inerente 
à condição humana pela sua vida em sociedade, de produção de 
conhecimento e modo de coabitar, ou de habitus (Bordieu, 1994). 
Isto é, na perspectiva apresentada de caracterizando a biografia dos 
territórios no ato de interpretar, traduzir, e transcriar a cultura.

Interessa-nos aqui entender o trabalho de tradução como 
nos refere o sociólogo Boaventura Sousa Santos: (…) um trabalho 
argumentativo, assente na emoção cosmopolita de partilhar o mundo 
com quem não partilha o nosso saber ou a nossa experiência (Santos, 
2002c: 272).

A transcriação é considerada, como designa Júlio Plaza (2008), 
uma tradução com uma mudança de linguagem ou matéria. 
Referindo-se às traduções que envolvem mudança de matéria, 
Umberto Eco (2007) diz: 

(...) a transmutação de matéria agrega significados ou torna 
relevantes conotações que não o eram originalmente. Pode-se objetar 
que cada texto solicita do próprio Leitor Modelo certas inferências 
e que não há nada de mal se, ao passar de matéria para matéria, 
essas inferências são explicitadas. Mas é preciso contra-argumentar 
que, se o texto original propunha alguma coisa como inferência 
implícita, ao torná-la explícita o texto foi certamente interpretado, 
levado a fazer “a descoberto” algo que originalmente ele pretendia 
manter como implícito (Eco, 2007:382).
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Estas palavras de Eco tranpostas para o Design apontam uma ideia 
interessante: a de que, o designer desocultando o que o Aresanato 
escondia, dá-o a ser.

As Técnicas Artesanais são também pertinentes a partir da 
perspectiva da tecnologia, porque implicam o domínio implícito 
de técnicas, e ainda, numa perspectiva socioeconómica, enquanto 
actividade de suporte ao empreendedorismo, na forma de 
microeconomias.

A tecnologia, enquanto conhecimento prático daquilo que se produz, 
não é exclusiva das sociedades desenvolvidas. Não há tecnologia, 
apenas, quando há “alta tecnologia”, nem tampouco apenas perante 
a existência de “dispositivos científicos” que suportam a “alta” e a 
“baixa” tecnologia. Por um lado, alta tecnologia e baixa tecnologia 
são planos reversíveis, de um modo idêntico à reversibilidade que 
podemos identificar entre estruturas-hard e estruturas-soft, por 
outro lado, o reconhecimento da tecnologia corresponde precisamente 
ao reconhecimento da existência de dispositivos tecnológicos cuja 
dimensão epistémica é, fundamentalmente, pragmática, isto é, 
pressupõe a legitimação de uma prática (Bártolo, 2007:212).

Na perspectiva cultural, e em conformidade como o já exposto 
no primeiro capítulo, nos territórios contemporâneos de carácter 
urbano-rural e multiculturais, se não é de aceitar hoje uma cultura 
hegemónica (Canclini, 1998), não fará mais sentido a hegemonia dos 
produtos e dos serviços, como a modernidade defendeu a partir dos 
sistemas Fordistas de produção em série e em massa.

Este argumento, nos territórios urbano-rurais, apresenta-
se muito favorável ao resgate das habilidades artesanais na 
contemporaneidade, pelas suas qualidades de produção de produtos 
únicos. As práticas manufactureiras das Técnicas Artesanais – processo 
mental que antecede o desenho – através do domínio de técnicas 
com grande mestria, condiciona as formas dos produtos, e atribui-
lhes qualidades únicas e prototípicas (uma vez que não existem dois 
produtos exactamente iguais). Estas práticas possibilitam processos 
de produção de pequena escala, assim como a fácil personalização 
dos produtos, indo ao encontro de nichos de mercado cada vez mais 
pequenos e diferenciados, que no limite, se reduzem a cada uma das 
pessoas.

Às Técnicas Artesanais está também associada a noção de serviço 
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que é prestado ao longo de todo o ciclo de vida dos produtos, e 
cuja sistematização é inerente à lógica dos mercados actuais. 
Simultaneamente, a grande autonomia em todas as fases dos seus 
processos – desde o pensar, o fazer, até ao acesso aos mercados – vai 
também de encontro às políticas socio-económicas que hoje apelam 
ao empreendedorismo, no acesso ao mercado de trabalho.

Deste modo, numa perspectiva socioeconómica torna-
se pertinente resgatar a ideia de artesanato como uma actividade 
de suporte ao empreendedorismo, e implícita na forma de uma 
microeconomia; estas são hoje características apontadas em diferentes 
áreas do conhecimento – Manzini (2008), Santos (2009), Sassen 
(2010), Câmara (2009), Sennett (2010), entre outros – necessárias à 
valorização e sustentabilidade do território. As relações de trabalho, 
flexíveis, móveis, precárias, caracterizam o emprego que singulariza a 
segunda modernidade, e são também características marcadoras das 
técnicas artesanais enquanto ofício.

Salienta-se também a oportunidade e a pertinência de utilizar as 
Técnicas Artesanais na restauração do património construido que ao 
longo de milhares de séculos demonstrou capacidade e flexibilidade 
para albergar pessoas e ou processos produtivos, desde as arquitecturas 
sem arquitectos, que Frank Loyd Wright designou por grau zero da 
arquitectura (Hitchcock, 1970), até aos vários modelos da arquitectura 
doméstica, religiosa, comercial e industrial, que têm demonstrado 
capacidade para albergar pessoas e ou processos produtivos, como o 
mundo fluído contemporâneos o solicita de novo.

E por último, como apontámos no capítulo 1, as Técnicas 
Artesanais por terem rosto humano, no qual o trabalho representa 
um fim gratificante em si mesmo (Dormer, 1995: 150), podem também 
ser um contributo para as economias cognitivas (Ascher, 2010), em 
alternativa a um sistema económico, baseado numa economia de 
consumo capitalista, que hoje está em crise. 

A pertinência que advogamos das Técnicas Artesanais na 
actualidade, é ainda suportada pelas suas qualidades processuais 
pragmáticas, performativas, programáticas, abertas, experienciais, 
participativas, flexíveis e colaborativas, atributos que actualmente o 
design reclama igualmente para as suas práticas (Blauvelt, 2011).
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(...) talvez devamos ver o prazer de entrar 
num trabalho interpessoal, em algo que nos dê 
quase o sentido de um processo natural no qual 
participaram várias gerações e em que se sai de 
uma luta individual de criatividade que tem a 
sua satisfação, mas que é também muito esgotante. 
Participar numa criação coletiva, como alguma 
coisa iniciada antes de nós que, presumidamente, 
continuará depois de nós e nos dá a impressão de 
uma força que passa através de nós.

Italo Calvino, Furti ad arte

3º  c a pítulo





85

Pensamentos relacionais disciplinares

To design is to conceive a prefered state, a state that we preferer over 
against an existing state and create a course of action to move us 
from there to here (Simon, 1969:129).

Iniciamos este capítulo a partir da visão futurista de Herbert 
Simon, que enunciamos na introdução desta tese, uma vez que a 
consideramos não só muito actual, mas ainda como muito pertinente 
para a ressignificação dos territórios contemporâneos. Simon no seu 
livro The Sciences of the artificial, (1969) estipula que os objectivos 
da investigação em Design são o estudo do artificial, assim como 
os modos nos quais esta actividade se organiza, considerando que o 
Design se deve ocupar de como as coisas deverão ser. Isto significa, 
como escreveu o autor que os designers deverão propôr projectos 
orientados a acções destinadas a transformar situações existentes em 
situações desejadas (ibidem). Nesta perspectiva, o campo de acção de 
quem realiza investigação em Design compreende a pesquisa sistémica 
e aquisição de novos conhecimentos em relação ao Design, enquanto 
resultado ou produto do projecto, assim como ao próprio processo 
do acto de projectar. Esta visão de Simon sobre o Design é tornada 
pública oito anos após a definição de Design Industrial assumida, em 
1961, pelo International Council of Societies of Industrial Design, 
(ISCID),34 descrita do seguinte modo:

Design industrial consiste em projectar a forma do produto, isto 

34.  O ISCID é órgão que representa internacionalmente e oficialmente a actividade 
do Design. 

3 . 1



O Design relacional

86

é, integrar e articular todos os factores que de um modo ou de 
outro participam do processo constitutivo da forma do produto. E, 
mais precisamente, alude-se tanto aos factores relativos à utilização, 
à fruição e ao consumo individual ou social do produto(factores 
funcionais, simbólicos ou culturais) como aos que se relacionam com 
a sua produção (factores técnicos-económicos, técnico-construtivos, 
técnico-sistémicos, técnico-produtivos e técnico-distributivos)
(Maldonado, 2009:14). 

Tomás Maldonado, considera que esta definição é muito 
próxima da definição de Design que o próprio tinha apresentado 
no congresso do ISCID, em Veneza, no mesmo ano de 1961. Em 
1991, Maldonado refere que esta definicão ainda é válida, se lhe for 
acrescentada uma condição, cita-se: 

(...) na condição de se admitir que a actividade de coordenar, 
integrar e articular os diversos factores está sempre fortemente 
condicionada pelo modo como a produção e o consumo de bens 
se manifestam numa determinada sociedade. Por outras palavras, 
é necessário admitir que o design industrial, contrariamente ao 
que haviam imaginado os seus precursores, não é uma actividade 
autónoma (ibidem).

Nesta definição de Design Industrial, ampliada por Maldonado, está 
implicita a visão sistémica que Simon tinha apontado já vinte e dois 
anos antes, estando nela subjacente que a actividade dos designers 
deve ser estruturada a partir da realidade. Do mesmo modo, também 
Bruce Archer (1981) a considerou, referindo-se em particular à 
investigação em Design, dizendo que: a investigação em Design terá 
que ser sistémica na qual o objectivo, ou missão, é alcançar uma forma de 
conhecimento da ou, na configuração, composição, estrutura, finalidade, 
valores e significado de coisas e sistemas realizados pelo homem (Archer, 
1981:30-47). 

Pode deduzir-se assim que, a actividade do Design, implica uma 
visão contextual da realidade e, uma vez que não é uma actividade 
autónoma, tal como o disse Maldonado, será necessariamente 
relacional.

Os contextos multi-culturais actuais, não possibilitam ao 
Design um único modo de actuação, tal como foi considarado no 
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no século passado nos anos vinte, enquanto investigação sobre o 
produto resultante de uma projectação autónoma,  independente do 
utilizador, baseada na objectividade e racionalidade da ciência, ou 
nos anos sessenta enquanto investigação sobre o processo científico 
do projecto (Broadbent, 2002:2). Cremos, tal como apontou Andrew 
Blauvelt, em 2008, em Toward Relational Design, que o Design se 
encontra numa nova fase, que pode ser caracterizada pelo interesse 
pelas metodologias relacionais. Escreveu o autor: 

Creio que nos encontramos na terceira grande fase da história do 
design moderno: uma era de design relacional e contextual(...) 
A terceira vaga do design começou em meados da década 1990 e 
explorou a dimensão performativa do design – os seus efeitos nos 
utilizadores, as suas restrições pragmáticas e programáticas, o seu 
impacto retórico e o seu potencial facilitador de interacções sociais 
(Blauvelt in Pli* Arte & Design: 2011: 7).

Nos contextos actuais, a sua actuação opera sobre as 
representações culturais e, enquanto mediadores culturais, os 
designers necessitam de as traduzir – a tradução cultural, conceito 
que tem a sua origem na etnologia – através de processos heurísticos 
e abdutivos, recorrendo a metáforas como metodologias de sedução. 

As realidades locais terão que ser “traduzidas” (Santos, 2002c) 
de forma a serem inteligíveis e desejadas à escala global, o que lhes 
possibilitará serem consideradas alternativas, possíveis e múltiplas, à 
cultura hegemónica produzida pela modernidade. 

O designer para traduzir tem que saber interpretar, 
desenvolvendo uma acção de criação de sentido que, por analogia, 
podemos considerar semelhante ao processo descrito por Roland 
Barthes (1967) para a criação de sentido num texto clássico: O escritor 
deverá ir do significado para o significante, do contexto para a forma, da 
ideia para o texto, de paixão para a expressão (Barthes, apud Hjelm, 
2002).

 O designer, tal como o escritor de Barthes, ao interpretar opta 
por alguns significantes dentro de uma pluralidade de significados que 
convivem num só significante (Eco, 1962:48) pelo que, o processo de 
tradução nunca poderá ser um processo dedutivo e fechado. Deste 
modo e como afirmou Providência: os designers são os que imaginam 
para além do possível e, por isso, constroem através da poesia, novas 
dimensões do ser e novos rumos à história (Providência, 2012:37).  
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 Consideramos que o processo de tradução em Design terá 
que ser interactivo, incremental e reflexivo explorando possibilidades, 
de forma abdutiva, que se configuram pela transcriação da realidade 
complexa da nossa contemporaneidade em projectos ou em cenários 
de projectos. Este processo deverá ser no Design tal como o aponta 
Boaventura Sousa Santos  para a sociologia: argumentativo porque em 
vez de demonstrar convence (Santos, 2002c:258). 

Porque a realidade contemporânea é dinâmica, instável e 
impaciente, as traduções têm também que surgir em sequências cada 
vez mais rápidas, que reflectem a consciência de que novas traduções 
e transcriações vão ser sempre necessárias. Evidencia-se que não há 
soluções definitivas, mas sim evolutivas, que terão, no entanto, que 
ser desenvolvidas em função de contextos específicos, com o maior 
rigor em cada momento. Isto significa que as acções rigorosamente 
definidas pelos designers resultam também elas circunstanciais, 
provisórias e, consequentemente sempre incompletas face às alterações 
de contexto, que naturalmente acontecerão sempre. 

Esta ideia é sublinhada por Joana Quental do seguinte modo: 

O uso da vida contemporâneo exige um saber essencialmente 
performativo, que ao invés de fundamentar pela razão o 
conhecimento seja capaz de promover a sensibilidade, os afectos e 
a intuição: o reencontro entre o ser humano e as origens (Quental, 
2009:113).

Mas, o uso deste saber não pode terminar na realização de projectos 
ou dos seus cenários, porque quem traduz, quer ser lido e o leitor 
também interpreta e constrói, a partir do seu “eu” e do contexto em 
que está inserido, uma concretização possível do processo de semiose 
de “fazer sentido”. Assim, o processo permanece sempre em aberto. 

O Design apresenta-se, deste modo, como um mediador 
cultural que através diversas abordagens da realidade – holística 
e simultaneamente epistemológica que a conhece e identifica; 
hermenêutica que a interpreta; ontológica que a traduz e transcria; 
e ainda fenomenológica que a comunica através de diversos meios – 
procura  estabelecer interfaces de entendimento entre os vários actores 
que interferem numa determinada realidade. 

José Bartolo sublinha a actividade de mediador cultural do 
designer na actualidade nas suas relações com o não designer do 
seguinte modo: 
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O designer será o agente de uma transformação efectiva de 
determinados aspectos da realidade. Designer e não designer 
funcionam, dentro deste modelo, como “parceiros epistémicos” 
na construção política e social, devendo o designer assumir uma 
“objectividade forte” (Harding, 1991)(...) Tal objectividade permite 
dar conta eficazmente das diferentes – e porventura contraditórias 
– perspectivas, posições e motivações, que se confrontam numa 
dada situação social, que permite – numa palavra – ao designer 
o exercício de mediação (Bártolo, 2014a in Vilar, 2014:107) em 
que (...) as formas de comunicação culturais – Live streaming, 
de partilha em rede – tornam as relações entre a produção e a 
recepção imediatas, marcadamente relacionais, logo potencialmente 
reversíveis35 (Bártolo, 2014). 

Esta reflexão leva-nos a concluir que a actividade dos designers 
é tendencialmente relacional e contextual. O exercício de mediação 
na era da informação,  – necessário à actividade do designer – é 
exponenciado pelos próprios meios de comunicação integrando os 
receptores destinatários como co-autores. Estes processos de Design 
relacional podem ser observados em muitos projectos, nomeadamente, 
como veremos posteriormente, nos que se realizam no âmbito do 
tema desta tese, recorrendo às Técnicas Artesanais como chave de 
leitura para a valorização das identidades dos territórios. 

35.  http://www.artecapital.net/perspetiva-159-jose-manuel-bartolo-como-fazer-coisas-
com-palavras-3-apontamentos-sobre-curadoria-em-portugal-
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Pensamentos relacionais na história 
do Design com as Técnicas Artesanais: 
alguns acontecimentos

A história da actividade do Design está desde a sua origem relacionada 
com as Técnicas Artesanais, sendo anterior à própria disciplina 
do Design, como se pode subentender das palavras de Francisco 
Providência, ao dizer que: 

“Ao libertar-se do jugo tecnológico pelo desenho, o artesão medieval 
descobriu na Renascença a dimensão abdutiva do pensamento em 
design, operada por tentativas e erros, por imaginação, como refere 
Francisco de Holanda em 1571, quando explica que o desenho serve 
para “imaginar aquilo que não é, para que seja e venha a ter de 
ser” (Providência, 2012:37).

Assim a separação entre o acto de fazer e o acto de projectar (desenhar), 
deu origem, há mais de quinhentos anos, ao pensamento em Design, 
que, só se reconhece enquanto disciplina, a partir do final do século 
XIX, associada à história da indústria. Sublinhando a diferenciação 
entre as praxis do Design e das Técnicas Artesanais, Maldonado, em 
1976, afirmou: Diferentemente, porém, do que sempre tem acontecido 
com o artesanato, o design industrial não se comporta na nossa sociedade 
como parte integrante do processo laborativo (Maldonado: 2009:16). 
Mas, na actualização do seu texto sobre a sua definição de Design, 
em 1991, o autor escreveu: 

Nada nos impede hoje de imaginar um futuro, em que tal distancia 

3.2
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possa ser drasticamente reduzida. Por outras palavras: um futuro em 
que, como veremos, o papel do projecto poderia mudar, no interesse 
de uma maior participação criativa dos trabalhadores (ibidem). 

As palavras de Maldonado e de Providência esclarecem ambas a 
distinção entre Design e Técnicas Artesanais a partir da diferenciação 
das suas formas de pensar e fazer, que se iniciou no séc. XVI, antevendo 
Maldonado a possibilidade de aproximação, num futuro próximo, 
das duas praxis distintas, que desde a origem do pensamento em 
Design estão relacionadas. Não se inclui no âmbito desta tese a 
intensão de elaborar uma história das relações entre o Design e as 
Técnicas Artesanais. Julgamos, no entanto, que é oportuno e útil 
à reflexão implícita no tema da tese, que utiliza como chave de 
leitura as Técnicas Artesanais, realizar uma breve introdução que 
contextualize esta velha relação. Nesta perspectiva, destacamos alguns 
momentos de valorização dos métodos artesanais pelo Design, que 
surgiram integrados na própria disciplina, dando origem a alguns 
acontecimentos significativos para a história do Design.

  Iniciamos esta apresentação no séc. XIX pelo movimento 
inglês Arts and Crafts, que se opunha ao tipo de produção industrial, 
em massa, que resultou da 1º revolução industrial. Este movimento 
tinha como ambição a construção de um mundo rico em significados, 
através da elaboração de artefactos de uso diário com capacidade 
de comunicarem um sentido de vida mais dignificante. A este 
movimento estão associados os nomes de John Ruskin (1819-1900) 
e William Morris (1834-1896) que influenciaram o modernismo 
(Modern Style), assim como algumas pessoas, entre as quais se destacou 
Charles Rennie Mackintosch, que fundou posteriormente a Escola 
de Glasgow. Esta escola ainda hoje é reconhecida por valorizar as 
Técnicas Artesanais no ensino em Design. 

No início do século XX (1900), em Viena, na Áustria, realizou-
se uma mostra internacional de artesanato, designada por a Secessão 
Vienense com o objectivo de apresentar objectos que se distinguissem 
pela sua beleza, sendo a função um dado que lhes era inerente. 
Esta exposição foi organizada pelo Arquitecto Hoffman, na cidade 
cosmopolita de Mahler, Freud, Klimt, Schonberg, Wittgenstein, 
Schiele, entre tantas outras pessoas notáveis de várias áreas 
disciplinares, que foram significativas para a história do séc. XX. Nela 
participaram também, entre outos, Henry van de Velde, da Bélgica, 
Machintosh, de Glasgow, ainda o colectivo  Maison Moderne, de Paris, 
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fundada por Julius Meier-Graefe, bem como Charles R. Ashbee, de 
Londres. Estamos perante um colectivo de pessoas da élite cultural 
da Europa do início do séc. XX que desenvolveram a sua actividade 
profissional com uma particular atenção pelas Técnicas Artesanais, 
às quais se associam vários movimentos europeus, genericamente 
identificados por Arte Nova. Refere-se que a Arte Nova estabelece 
ligações entre desenhadores (projectistas) e artesãos, num movimento 
dirigido à significação humana.

Na sequência da Secessão foi criada por Mose e Hoffman 
a cooperativa de artesãos Wiener Werkstatte,36 responsável pela 
construção de várias obras entre as quais o Palácio Stoclet, em Bruxelas, 
considerado um dos exemplos mais notáveis de Arte Nova. 

Sublinhando a presença das Técnicas Artesanais na Europa no 
início do séc. XX, em oposição ao que se passava simultâneamente na 
América do Norte na sequência da 1ª revolução industrial, De Masi 
e Meniconi, escreveram:

Enquanto a América de Taylor e Ford apostava na organização do 
trabalho executivo com o qual milhares de “homens robôs” poderiam 
contribuir, através da repetição infinita de poucos gestos privados 
de significação, para a produção em série de objectos materiais 
destinados ao consumo de massa;  a Europa de Klimt, Hoffman e 
Moser, ao contrario, apostava na organização do trabalho criativo 
com o qual a elite genial dos artistas, artesãos e empresários 
poderia conjugar o bem-estar material com a excelência estética, 

36.  A cooperativa Wiener Werkstatte existiu desde 1903 até 1932 e tinha como objectivo  
a promoção dos interesses económicos dos seus membros através da preparação e da 
formação dos mesmos no campo do artesanato artístico, em oficinas próprias, nas quais 
eram produzidos artefactos, que posteriormente eram vendidos. Demasi e Meniconi 
esclarecem que os vários e diferenciados colaboradores da cooperativa se integravam 
pelas suas qualidades nos diferenciados projectos. Sobre a estrutura da organização estes 
autores escreveram: a cooperativa estava estruturada como organismo vivo, biológico e não 
mecânico, em que a unidade produtiva era a oficina, na qual operavam os grupos de trabalho 
por projecto, enquanto a autonomia e a cooperação intrínseca forneciam as bases sobre as quais 
se alicerçava a organização (...) (Demasi, 2000: 198). Este tipo de estrutura permitiu que 
centenas de pessoas nela trabalhassem de forma entusiasmada durante aproximadamente 
trinta anos. Este facto levou a que os dois autores, Demasi e Meniconi,  retirassem desta 
organização vários ensinamentos que consideraram úteis para as relações laborais, que se 
desejam mais humanas, da sociedade pós-industrial, dos quais destacamos a capacidade 
de aumentar os processos criativos através da combinação dos saberes. Sobre este assunto  
escrevem os autores:  as qualidades geniais de cada pessoa genial em um determinado campo 
são estimuladas pela frequência de outras pessoas igualmente geniais em campos diversos 
(ibidem: 200).
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na tentativa de construir um mundo mais belo e mais feliz, além 
de mais rico (De Masi & Meniconi, 2000: 171).

Após a Secessão Vienense as sinergias decorrentes da referida 
organização do trabalho criativo pela elite europeia do início do séc. 
XX impulsionaram uma série de novos acontecimentos na  Europa que 
continuaram a integrar por, diversos modos, as Técnicas Artesanais 
no seio da própria disciplina do Design.

Na Alemanha, em 1907, funda-se a liga dos Ofícios Alemã, 
designada por Deutsch Werkbund. Esta associação estendeu-se, em 
1910,  da Alemanha à Áustria e à Suécia, em 1913 à Suíça e, por 
último, à Inglaterra em 1915. Estão associados às Werkbund, desde a 
sua primeira fase, nomes de Designers, como os de Peter Beherens, 
Theodor Fischer, Hermman Muthesius, Bruno Paul, assim como o já 
referido Henry van de Velde, entre outros. Estas associações reuniam, 
como refere Burdek:  artistas, artesãos, industriais e publicitários, que 
queriam prosseguir a meta de melhorar e integrar o trabalho da arte, da 
indústria e do artesanato, por meio de formação e do ensino(...) actuando 
tanto na educação do produtor, como do usuário de produtos (Burdek, 
2006:25). 

O ponto alto do trabalho da Deutche Werkbund foi a exposição e 
arquitectura Weissenhofsiedlung em Stuttgart em 1927, com curadoria 
de Mies van der Rohe, que convidou alguns arquitectos entre os 
quais Le Corbusier, Hans Scharoun, Walter Gropius, Bruno Max 
Taut, Pieter Oud, Hans Poelzig, Peter Beherens e Mart Stam, 
para projectarem casas para os trabalhadores, no entendimento da 
Arquitectura como uma obra de arte total (ibidem).

Neste contexto é relevante a integração das Técnicas Arteanais 
no ensino do Design na primeira fase da Bauhaus, em Weimar. W. 
Gropius que assumiu a direcção da escola, em 1919, implementou o 
ensino do Design a partir da aprendizagem oficinal, ministrada por 
mestres artesãos, sobre o lema de que: a arte precisava muito da técnica 
(ibidem: 28). O Manifesto da Bauahaus, escrito por Gropius em 1919, 
dizia clararamente: «poder-se-ia acabar com a barreira arrogante entre 
artistas e artesãos», e abrir caminho para a «nova estrutura do futuro» 
(Gropius apud Droste, 1994:22). Na inauguração da exposição final 
dos trabalhos dos alunos da Bauhaus de 1919 de novo Gropius referiu 
o artesanato dizendo:

 Nos póximos anos vai-se ver que, para nós artistas, o artesanato 
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vai ser uma âncora de salvação. não nos vamos colocar à margem 
do trabalho artesanal porque actuaremos dentro dele. (...)
Para a grande arte , o processo artesanato pode ser considerado 
historicamente inevitável,, porque é uma necessidade (Gropius in 
Wingler, 1980:49.

Esta perspectiva do ensino em diálogo com as Técnicas Artesasais 
é certamente influenciada pela escola de artes aplicadas de Weimar 
criada em 1906 e dirigida por Henry van de Velde, antecessor da 
Bauhaus. Sobre o mesmo lema, a Bauhaus continuou a ser dirigida 
por Gropius privilegiando no 1º ciclo do seu ensino as relações entre 
os designers, artesãos e artistas, até 1923. A partir desta data e sobre o 
novo lema, Arte e Técnica uma nova unidade, Gropius desloca a escola 
para a formação industrial sob os fundamentos do Design industrial, 
fundamentando-os na pesquisa do comportamento, na análise funcional e 
na ciência da configuração (ibidem: 37). Deste modo, afastou-se a escola 
do ensino mais empírico, que caracterizou a primeira fase da Bauhaus, 
em Weimar, no qual se valorizava a aprendizagem com os mestres 
artesãos. 

Após a Segunda Guerra mundial o funcionalismo foi o mote 
para o desenvolvimento do Design europeu, valorizando-se a 
produção industrial de massa em detrimento das produções artesanais. 
Contudo, alguns países europeus desenvolveram o seu Design não 
descurando as suas  tradições artesanais locais. Estamo-nos a referir 
a  a Itália, Escandinávia, Dinamarca, Finlândia, onde o Design, no 
séc. XX,  alcançou um papel relevante no desenvolvimento das suas 
estruturas económicas e culturais. 

Na sequência da primeira e da segunda guerras mundiais, 
muitos dos protagonistas da Arte Nova e do Movimento Moderno,  
emigraram para a América do Norte e do Sul. Alguns deles, sobretudo 
os que foram viver para a América do Sul, desenvolveram a sua 
actividade profissional com uma particular atenção pelas Técnicas 
Artesanais da América Latina. Neste âmbito, destacamos a arquitecta 
italiana Lina Bo Bardi porque, sendo uma arquitecta modernista, 
desenvolveu um trabalho exemplar de mapeamento das Técnicas 
Artesanais no Brasil. Lina descreve a sua chegada ao Rio de Janeiro, 
vislumbrando um país em paz e sem ruínas, em oposição ao que se 
passava na Europa à época, deste modo: 

Chegada ao Rio de Janeiro de navio, em outubro. Deslumbre. 
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Para quem chegava pelo mar, o Ministério da Educação e Saúde 
avançava como um grande navio branco e azul contra o céu. 
Primeira mensagem de paz após o dilúvio da Segunda Guerra 
Mundial. Me senti num país inimaginável, onde tudo era possível. 
Me senti feliz, e no Rio de Janeiro não tinha ruínas (Bardi in Bardi 
& Ferraz, 1996: 12). 

Uma parte significativa do trabalho de recolha de informação sobre 
as Técnicas Artesanais locais que Lina Bo Bardi desenvolveu no Brasil 
é possível  de conhecer hoje no Instituto Lina Bo e P.M. Bardi, em 
S. Paulo. A investigação realizada por Bo Bardi, manifestou-se na 
sua obra, através de um diálogo entre Técnicas Artesanais e Design, 
em particular entre a tradição brasileira e o modernismo, que no 
Brasil se identificava com Lúcio Costa e Óscar Niemeyer. Estes dois 
arquitectos são, desde a chegada de Lina ao Brasil, referências para a 
autora, como se pode observar nas suas palavras acima citadas. Para 
sublinhar a atenção de Lina pelas Técnicas Artesanais, Borges cita  
Álvaro Machado: 

Ninguém no Brasil superou o grau de confiança de Lina Bo Bardi 
no potencial revolucionário da imaginação e da criatividade 
populares. As mesmas virtudes, aliás, que voltam hoje ao foco com o 
interesse mundial por conhecer o que há por trás do pais que emerge 
política e economicamente de maneira definitiva. Ainda carente 
da justa apreciação, o engajamento de Lina Bo pela valorização 
do design popular e sua integração a processos industriais – em 
objectos, móveis, artesanato, estampas ou construções – pode ser 
considerado tão importante quanto os seus projectos arquitectónicos 
para o Museu de Arte de São Paulo e para a Sesc. Fábrica Pompeia 
(Machado in Borges, 2011: 37). 

O Design brasileiro tem sido actualmente referido internacionalmente  
em vários congressos de Design, sendo sistematicamente reconhecidos 
alguns autores pelo seu trabalho na valorização da identidade 
brasileira, utilizando as Técnicas Artesanais. Estamo-nos a referir 
a vários designers que por diversos modos se têm dedicado ao 
desenvolvimento de novos produtos e serviços a partir dos saberes 
tácitos artesanais, dos quais destacamos, entre muitos outros, Aloísio 
Magalhães, Maurício Azeredo, Eloisa Crocco, Macelo Rosenbaum 
e ainda os irmãos Campana. Estes designers tiveram um papel 
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fundamental, pela sua praxis de projecto, no reconhecimento do 
Design brasileiro, propondo diversificadas e inovadoras metodologias 
de projecto que consideramos contributos positivos para alcançar os 
objectivos da presente investigação, pelo que lhes fazemos uma breve 
referência. 

 A Aloísio Magalhães37 deve-se a criação do Centro Nacional 
de Referência Cultural, (CNRC), que tem como missão, como 
apontou Borges, mapear, documentar, e entender as riquezas materiais 
e imateriais  da cultura Brasileira. (...) Na visão de Aloísio, deveria 
ser favorecido um desenvolvimento autónomo do país, que surgisse “de 
baixo para cima”, a partir das reais vocações e conhecimentos locais, que 
configurariam uma “tecnologia patrimonial (Borges, 2011: 40).

Na visão de Aloísio de como se deveria desenvolver o Design 
brasileiro interessa-nos a ideia de desenvolvimento autónomo, de “baixo 
para cima” isto é, a partir da realidade local. 

 Maurício de Azeredo, iniciou a sua actividade como arquitecto 
e, em paralelo, montou uma marcenaria na qual desenvolvia 
mobiliário, com o mínimo de recursos materiais e de técnicas, com 
a ambição de que pudessem vir a ser executados por qualquer pessoa. 
Designou a sua primeira série de mobiliário  Autoconstrução I (Borges, 
1999: 21). Posteriormente, Maurício foi docente do Instituto de 
Arquitectura do Brasil (IAB) onde defendia que era necessário estudar 
a arquitectura realizada pelos artesãos, a mais comum, que era por 
isso estruturadora da regra de construção das cidades. Afirmava: A 
excepção é a arquitectura feita por arquitectos. E, para estruturar uma 
ciência, é preciso estudar a regra. O estudo isolado da excepção jamais 
se tornará uma ciência. (ibidem). A impossibilidade, imposta pela 
IAB, de Maurício interagir com as oficinas do instituto durante a 
execução do mobiliário por si desenhado, conduziu-o, em 1983, a abrir 
em Pirenópolis, próximo de Brasília, uma oficina para realizar com 
artesãos a criação e execução de mobiliário em marcenaria, produzido 
artesanalmente. Este mobiliário desenvolve-se a partir das cores das 
múltiplas árvores brasileiras que, combinadas diversificadamente nos 
vários encaixes que constroem os artefactos, transportam uma riqueza 
colorida associada à identidade Brasileira. Na sequência do sucesso 

37.  Aloísio colaborou na criação da primeira escola de Design do Brasil, a Escola 
Superior de Desenho Industrial, (ESDI), do Rio de Janeiro e é normalmente conhecido 
pelos seus trabalhos de Design gráfico, entre os quais se destacam as marcas: do  4º 
Centenário do Rio de Janeiro (1964), do Unibanco (1965), da Light (1966), da Petrobrás 
(1970), e ainda do seu desenho para a nova cédula do Cruzeiro Novo (1966).
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deste trabalho desenvolvido em parceria com os artesãos, que se 
manifestou inicialmente em duas exposições realizadas em 1985 e em 
1986 – a primeira realizou-se em Brasília, na Galeria A da Fundação 
Cultural, e a segunda realizou-se em São Paulo, no Museu da Casa 
Brasileira, durante a primeira edição do Prémio Design deste museu 
– Maurício acabou por abandonar a sua actividade como docente, 
dedicando-se em exclusividade à sua oficina de produção artesanal 
de mobiliário.  

Do trabalho de Maurício de Azeredo salientamos duas ideias: a 
de que as produções artesanais comuns são estruturadoras das regras 
necessárias à ciência e a de que o tempo lento necessário para as 
produções artesanais é indutor de inovação. 

De Eloísa Crocco e Marcelo Rosenbaum que têm desenvolvido 
projectos que se inserem exactamente no tema da tese falaremos no 
próximo sub-capítulo, quando referirmos os projectos que têm sido 
desenvolvidos no âmbito da valorização das identidades dos lugares. 

Por último, referimos o trabalho dos irmãos Campana, que tem 
contribuído significativamente para a internacionalização do Design 
Brasileiro. Os Campana iniciaram um trabalho que questionava a 
ausência da identidade do Design brasileiro durante o período da 
ditadura do país, e desenvolvem-no utilizando nas suas produções 
objectos do quotidiano brasileiro, alguns deles realizados por artesãos, 
integrando-os de forma inusitada nos seu produtos, como acontece 
por exemplo na cadeira Multidão. Contudo os artesãos no seu trabalho 
são  pessoas anónimas entendidas como fornecedoras de componentes 
a baixo custo,  pelo que,  e apesar de lhes dar visibilidade, não é uma 
relação de valorização das Técnicas Artesanais, apenas se serve delas. 

Regressando de novo à Europa, e já na década de setenta, alguns 
movimentos culturais europeus, denunciaram os desequilíbrios 
sociais, ambientais e económicos das sociedades industriais. Estes 
movimentos ecológicos influenciaram o desenvolvimento de algumas 
correntes do Design Europeu das décadas de oitenta e noventa, que 
de novo reccorrem a produções artesanais. Referimos, como exemplo, 
a mostra internacional de 1987 “Documenta 8”, em Kassel, na qual 
um grupo alargado de reconhecidos designers – Javier Mariscal, Óscar 
Tusquet, Lapo Binazzi, Paolo Deganello, Guglielmo Renzi, Denis 
Santachiara, Ettore Sottsass, Ron Arad, Andréas Brandolini, entre 
outros – foi convidado a participar, tendo todos eles apresentado 
artefactos entendidos como peças únicas, não se assumindo como 
protótipos para serem produzidos em série (Burdek, 2006: 64). 
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A partir das décadas de oitenta e de noventa alguns designers 
europeus com projecção internacional, como por exemplo Nani 
Marquina e Jaime Tresserra, desenvolvem as suas carreiras profissionais 
numa relação de grande cumplicidade com as Técnicas Artesanais. 
Jaime Tressera, motivado pela mesma impossibilidade de  interagir 
no processo de produção referido para Maurício Azeredo, criou a sua 
própria oficina para nela desenvolver o mobiliário. Nani Marquina 
produz os seus artefactos artesanalmente maioritariamente na Índia, 
país no qual tem desenvolvido uma missão social, colaborando com a 
organização Care&Fair através do seu Projecto Kala. Em cada artefacto 
vendido do Projecto Kala, 150,00€ revertem para a escola Amrita 
Vidyalayam ao cuidado da organização na Índia.38 

 Também algumas marcas, como a marca de luxo Hermé, ou 
a ecologista Natura, entre muitas outras sobre as quais poderíamos 
falar, desenvolvem e comunicam as suas marcas posicionando-se no 
mercado de forma diversa, mas fazendo a exaltação das suas produções 
artesanais. 

Na última década do século XX torna-se relevante o 
aparecimento de inúmeros designers-makers, que se manifestam pela 
sua independência nos processos produtivos das suas realizações,  
concebendo e produzindo autonomamente as suas criações. Incluem-
se também neste último grupo os Web Designers, que concebem e 
criam em simultâneo, considerando-se, em analogia aos artesãos, de 
artigianos da era da informação.

Mais recentemente, assiste-se à eclosão de vários movimentos 
culturais que apelam ao Do It Your Self, (DIY) – ideia com cem anos 
recuperada dos movimentos Arte Nova, patente como exemplo na 
marca Thonet – dos quais destacamos, também como um exemplo, 
o projecto Recession Design, apresentado pela primeira vez em 
Dezembro de 2009 no Museu de Artes Aplicadas (MAK), em Viena, na 
Áustria. A apresentação do projecto foi desenvolvida através de uma 
performance, na qual o público era convidado a construir objectos 
em parceria com os designers, a partir de kits com materiais semi-
acabados. Como refere Deganello: 

O público que participou no evento saudou a iniciativa com grande 
entusiasmo, montando vários objectos, acrescentando, em alguns 
casos, pequenas melhorias ou personalizações, demonstrando que 

38. informação obtida em http://nanimarquina.com/coleccion/kala
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o envolvimento no projecto pode ser interessante, divertido e, por 
vezes, um estímulo real para novas actividades criativas (Deganello, 
2012).

Em 2010, o projecto foi de novo apresentado, no Salão do Móvel 
de Milão, com o patrocínio da empresa italiana Bricocenter Societá 
de Bricolage. Na sequência do sucesso desta mostra em Milão, o 
projecto propõe à Bricocenter a organização de oficinas DIY, nas 
suas cem lojas em Itália. Nestas oficinas os projectistas pagos pelo 
Bricocenter, prestariam um serviço de aconselhamento gratuito aos 
clientes, promovendo os materiais e ferramentas da própria empresa, 
estando também prevista a abertura de uma plataforma on-line de 
promoção de projecto, através de um serviço de difusão da auto-
construção de mobiliário (ibidem). 

Este projecto, como salienta de novo Deganello, não foi ainda, 
até à data, implementado, por dificuldades de gestão do próprio 
projecto, mas seria indutor de cinco mudanças que o autor considera 
oportunas, na actualidade, para o entendimento da disciplina do 
Design, nomeadamente:
•	 a empresa para além de vender produtos, venderia serviços, 

criando uma solidariedade activa entre a industria e o utilizador, 
sendo o designer o mediador da relação;

•	 a produção em série do produto é substituída pela produção 
em série dos componentes a serem transformados pelo próprios 
utilizadores em peças únicas;

•	 o designer deixaria apenas de ser autor, mas passaria a ser um 
técnico ao serviço de uma criatividade generalizada, que ele 
próprio promoveria e desenvolveria, informando o utilizador, 
sobre os acontecimentos mais recentes da disciplina do design. 
O produto passaria a ser é um serviço para o cliente construir 
como peça única; 

•	 o produto ganha um valor emocional novo, porque passa a ser  
construído também pelo utilizador, passando este a ser o homem 
artesão (Sennet, 2008) que com a sua habilidade o constrói;

•	 o produto passa a ser produzido difusamente nos locais onde 
vai ser consumido, podendo, deste modo, integrar saberes 
desses locais. Isto significa que o produto se pode territorializar 
e simultaneamente poder-se-iam poupar custos elevados  de 
distribuição (ibidem).
Esta visão apontada por Deganello sobre o papel que o Design 
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deverá assumir na actualidade foi anteriormente apresentada e 
sintetizada por Lia Krucken do seguinte modo: 

A visão do design tradicional, orientado principalmente para 
o desenvolvimento de produtos físicos, se amplia para o design 
aplicado ao sistema de produção e ao sistema de consumo, que 
incluem produtos, serviços e comunicação de forma conjunta 
(Krucken, 2009: 11).

Nestas visões sobre o papel do Design, no século XXI, está 
implícita uma perspectiva sistémica do Design, enquanto design 
relacional e contextual que foi contemplada na última definição de 
Design elaborada pelo ISCID, em 2005: 

 Design é uma actividade criativa cujo objectivo é o de estabelecer 
as qualidades multifacetadas dos objectos, dos processos, dos serviços 
e dos seus sistemas durante o seu ciclo de vida. Consequentemente, 
o design é o factor central de humanização das inovações 
tecnológicas e ainda um factor crucial das mudanças culturais e 
económicas. Assim, cabe ao design compreender e avaliar as relações 
organizacionais, funcionais e económicas, com a missão de: garantir 
a ética global (por meio da sustentabilidade), social (permitindo a 
liberdade aos usuários, produtores e mercado) e cultural (apoiando 
a diversidade). Oferecer produtos, serviços e sistemas, que sejam 
expressivos (semiologia) e coerentes (estética) com as suas próprias 
características e complexidades. O Design está relacionado a 
produtos, serviços e sistemas concebidos a partir de ferramentas, 
organizações e processos industriais. O design é uma actividade 
que envolve um amplo espectro de profissões que integradas devem 
aumentar a valorização da vida. Portanto, o termo designer se 
refere a um indivíduo que pratica uma profissão intelectual, e 
não simplesmente oferece um negócio ou presta um serviço para as 
empresas (ICSID, s.d.) 39. 

Nesta definição do ISCID o Design apresenta-se claramente 
como um mediador cultural relacional tal como o  tinha considerado 
Maldonado, em 1976, ao dizer que ao Design compete: a tarefa de 

39.  In ICSID. Definition of Design. International Council of Societies of Industrial 
Design. http://www.icsid.org/about/about/articles31.htm. Visitado em: 2/10/2012 
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mediar dialecticamente entre necessidades e objectos, entre produção e 
consumo (Maldonado, 2009: 17).

Sublinha-se a necessidades actual de a actividade de mediador 
cultural do Design não se restringir à mediação entre necessidade, 
produção e consumo, ampliando a sua actividade de forma a 
contribuir para o reequilíbrio do ecossistema global, integrando a 
gestão estratégica dos recursos limitados do planeta.

Como se observou neste capítulo, as relações entre o Design 
e as Técnicas Artesanais são recorrentes e acontecem de diversas 
formas e em múltiplos contextos e têm vindo a ser problematizadas 
no ambito da disciplina do Design, desde os finais do século XIX 
até à contemporaneidade, como o afirmou mais uma vez,  Tomás 
Maldonado no seu texto “Design quente” versus “Design frio”, do 
seguinte modo:

Nos últimos tempos, especialmente em Itália40, tem sido teorizada 
com frequência uma contraposição entre dois tipos de design: por um 
lado, o “design frio”, endereçado à produção industrial e destinado 
ao consumo de massa; por outro, o “design quente”, feito por poucos, 
com poucos meios e destinado à fruição artístico-cultural de alguns 
poucos sujeitos sociais. (...) Bem vistas as coisas, todo o design pré-
industrial era um “design quente”, ou seja, feito artesanalmente 
por poucos e destinado a poucos. Na oposição design quente-design 
frio, reconhece-se a tentativa de apresentar como novidade (e até 
como novidade radical), temáticas que tinham já sido debatidas 
em finais do século XIX e inícios do nosso (Maldonado, 2006:83).

Percebe-se estar subjacente ao discurso de Maldonado um tom 
crítico à oposição design quente versus design frio, e que a contraposição 
radical apontada já não faz sentido hoje. Reforçando esta sua ideia o 
autor escreveu, num outro texto, que a produção industrial em massa 
e a produção artesanal são duas realidades que podem conviver, cita-
se: Mais explicitamente, é possível aliar a um tipo de produção contínua 
(no qual cada máquina efectua apenas uma operação contínua) a um 
tipo de produção diferenciada (ibidem:12).  

Reforçando esta aliança, exposta por Maldonado, entre as 
Técnicas Artesanais e o Design, em 2009, Dijon  de Moraes na 

40.  Refere-se o autor a dois textos. Um de BRANZI, A, La casa calda. Idea Books, Milão 
1984 e outro de MENDINI, A, La bottega del designer, in Nicola Sinopoli (1990), pp.37-40
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introdução ao livro Design e Território de Lia krucken, escreveu que 
o mercado no presente século deseja produtos autóctonos que são 
favoráveis à valorização das Técnicas Artesanais. Escreveu o autor:

No início deste milénio, assistimos ao aumento da demanda por 
produtos autóctones e à valorização da arte e engenho regionais, 
com o referencial histórico local materializado em forma de 
artefacto. Ocorre em paralelo o ressurgimento do artesanato como 
meio de produção possível e de poética própria, a demonstrar que 
tudo isso, ao mesmo tempo, completa e contrapõe a relação local-
global instituída pelo processo de globalização 
São exactamente essas características que proporcionarão ao 
mercado, massificado técnica e esteticamente, novos conceitos, ritos 
e linguagens, sem esquecer, por fim, as novas possibilidades de uso 
e consumo. Toda essa realidade exige de produtores e designers do 
século XXI uma nova postura na concepção dos artefactos e dos 
produtos-serviços, fazendo com que ampliemos o foco da nossa 
actividade do projecto para a cultura do projectual, da tecnologia 
para a cultura tecnológica, e da produção para a cultura produtiva. 
Isto accontece em função de um mundo repleto de mercadorias e de 
um ambiente saturado de descartes em limites não mais aceitáveis  
(Moraes in Krucken, 2009: 11).

Nestas palavras de Moraes identifica-se que o actual 
ressurgimento das Técnicas Artesanais é acompanhado pelo desejo e 
procura de  novos produtos e serviços enquanto veículos de referencial 
histórico,  indutores de novas possibilidades de usos e consumos mais 
cuidadosos para com a natureza. O autor sublinha que a concepção e 
produção destes novos produtos e serviços exigem dos designers uma 
mediação cultural que tem que estar também atenta à natureza.  Desta 
forma, estabelece-se não só uma relação entre cultura e sociedade, 
mas também entre cultura e natureza, considerando o autor que as 
Técnicas Artesanais são actualmente potenciadoras de um renovado 
e necessário cuidado para com a natureza, sendo a própria natureza 
aqui considerada como constituinte da cultura. 

A partir deste enquadramento – que possibilitou perceber, 
que para além da pertinência actual das Técnicas Artesanais 
apresentadas nos capítulos 1 e 2 da tese, é já possível constatar 
que o próprio mercado as deseja face a novas necessidades de 
consumo, e que estas desde sempre estiveram presentes na 
disciplina do Design – procuraremos perceber como é que as 
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relaçãos entre as Técnicas Artesanais e o Design podem ser úteis  
à ressignificação dos territórios urbano-rurais.  
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Pensamentos relacionais na resignificação 
dos Lugares: alguns exemplos

 Sobre as diversificadas relações do Design com as Técnicas 
Artesanais – que normalmente têm subjacentes actividades do sector 
informal da economia – Gui Bonsiepe, em 2011, no seu livro Design, 
Cultura e Sociedade, observou que elas poderão ser estudadas sob 
diversas posturas agrupadas em seis categorias:

•	 Enfoque conservador. Busca proteger o artesão contra qualquer 
influência do design vinda de fora. Essa postura encontra-se 
ocasionalmente entre antropólogos, que rejeitam qualquer 
aproximação entre design e artesão, pois querem manter o 
artesão em estado puro, imaculado e imune a influências 
contemporâneas (...) No fundo, trata-se de uma disputa 
territorial: quem pode mexer em quê?;

•	 Enfoque estetizante. Considera os artesãos representantes da cultura 
popular e eleva seus trabalhos ao status de arte, utilizando o termo 
“arte popular” em referencia à “arte erudita”(...) Concretamente, 
esse enfoque manifesta-se no chamado “ethnodesign”;

•	 Enfoque produtivista. Considera os artesãos como mão de obra 
qualificada e barata, utilizando suas capacidades para produzir 
objectos desenvolvidos e assinados pelos designers e artistas (...) Tal 
prática tende a perpetuar as relações de dependência, em vez de 
contribuir para a sua superação;

•	 Enfoque culturalista ou essencialista. Considera os projectos locais 
dos artesãos como base ou ponto de partida para o verdadeiro design 
latino-americano ou indo-americano. Às vezes, esse enfoque vem 
acompanhado de uma postura romântica que idealiza o suposto 

3.3
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passado “bucólico”,
•	 Enfoque paternalista. Considera os artesãos, em primeiro lugar, 

como clientela política de programas assistencialistas e exerce uma 
função mediadora entre a produção e a comercialização (marketing), 
em geral, com altas margens de lucros para os vendedores;

•	 Enfoque promotor de inovação. Advoga a autonomia dos artesãos 
para melhorar suas condições de subsistência muitas vezes precárias. 
Neste caso, a participação activa de produtores é requerida 
(Bonsiepe, 2011: 63).

Como se pode observar neste texto de Bonsiepe, os enfoques 
sobre o estudo desta temática são muito diversificados e, segundo este 
autor, podem ainda aparecer projectos que implicam mais do que um 
tipo de abordagem. O autor diz que estas parcerias entre o Design 
e as Técnicas Artesanais são normalmente caracterizadas do seguinte 
modo: experiências com atributos de sustentáveis e de  socialmente 
responsáveis, com os quais se assinala uma postura ética. Nada se fala 
sobre a capacidade dessas iniciativas fomentarem a autonomia das artesãs 
e artesãos, evitando, assim , a recaída em assistencialismos (programas 
governamentais de assistência social) (ibidem). 

A partir destas palavras fica a dúvida sobre a real capacidade 
que estes projectos têm de garantir a autonomia dos artesãos que 
consideramos  necessária a uma renovada ecologia dos territórios. 
Isto significa, que apesar de se considerar pertinente e necessário 
ressignificar na actualidade as Técnicas Artesanais, a questão 
fundamental da presente investigação, continua em aberto. 
Relembramo-la: Como é que o Design pode integrar, hoje, o conhecimento 
ancestral implícito nas Técnicas Artesanais para ajudar a imaginar um 
mundo mais humano e qualificado, do ponto de vista económico-social, 
urbano e cultural, contribuindo para atribuir sentidos e estimular a 
valorização das identidades dos territórios?

Na ambição de conseguirmos uma visão mais ampla sobre as 
relações possíveis sobre o Design e as Técnicas Artesanais que nos 
permitisse formular uma opinião sobre estes diálogos, convidamos 
alguns autores para reflectirem sobre o tema. Os textos inéditos, 
dos quais elaboramos um pequeno resumo, foram integralmente 
publicados, em 2013 ,no catálogo Editoria: desing, artesanato e 
indústria (Albino, 2013).

Relações identitárias e processos sustentáveis entre artesãos e 
designers na produção contemporânea, de Flaviano Celaschi, sugere 
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que o saber do artesão é útil ao designer enquanto conhecimento 
que pode ser revitalizado em novos projectos, de acordo com os seus 
sonhos projectuais, e que o design é útil ao artesão na sensibilidade e 
renovação do mercado. O autor afirma que, no centro de um  projecto 
de parceria entre o design e o artesanato, deve estar a capacidade e 
vontade de alguns decisores fundamentais para integrar as identidades 
e para acreditar que a integração de identidades é um processo de 
enriquecimento da personalidade de cada um e não uma diminuição da 
mesma (Celaschi in Albino, 2013: 6-13).

Artesanato e Design, duas histórias de vida, de Francisco 
Providência, através de uma viagem sobre o estatuto do artesanato na 
actualidade, constrói a ideia de que esse estatuto é simultaneamente 
valorizado pelo design porque constitui uma fonte de inspiração e 
desvalorizado, uma vez que os designers lhe conferem apenas um lugar 
de invocação inspiradora, e porque, in extremis, escravizam os próprios 
artesãos ao serviço dos seus interesses.  O autor afirma, no entanto na 
sua conclusão, que a história não parece indicar no futuro o domínio 
do artesanato pelo design mas, pelo contrário, a assunção do artesão a 
designer... (Providência in Albino, 2013: 14-21).

A redescoberta do lugar e do artesanato, de Lia Krucken, estabelece 
uma relação entre os artefactos artesanais e os lugares, enquanto 
territórios de afectos. Os artefactos  artesanais são aqui evidenciados 
como testemunhos do  tempo humano e manifestação cultural localizada 
no espaço, que rememora um ritual do fazer e estimula um ritual de 
fruição do território que o originou. O design é apresentado como um 
conhecimento capaz de contextualizar e simultaneamente globalizar, 
sendo promotor de capacidades projectuais difusas e activando diálogos 
entre redes locais e globais (Krucken in Albino, 2013: 22-29).

Elementos de reconhecimento do design na multiplicidade e 
“multiversatilidade” das diversas dinâmicas de relação com o artesanato,  
de Raffaella Trochianesi e Ilaria Guglielmetti, apresenta, a partir de 
uma análise dialéctica, seis nós temáticos que procuram sistematizar  
a complexidade das relações entre a arte, o artesanato e o design. 
As autoras recorrem a um conjunto de exemplos, que designam 
por modelos pragmáticos, ilustrando a ideia de que o design numa 
perspectiva de valorização dos bens culturais atribui, sobretudo 
nos últimos dez anos, maior importância à arte e ao artesanato, 
considerando-os elementos fundamentais para a disciplina, aceitando 
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as estimulantes áreas de sobreposição que, deste modo, se obtêm 
(Trocchianesi & Guglielmetti in Albino, 2013: 30-39). 

Every spirit builds itself a house; and beyond its house a world; and 
beyond its World, a heaven, de Rita Filipe, apresenta várias perspectivas 
sobre o artesanato, desde o tradicional – o que transporta o quotidiano 
e a cultura tradicional de geração em geração – até ao artesanato 
produzido por designers-makers – como viabilização de autoprodução, 
e ainda, o artesanato que decorre da actividade de designers que 
procuram no mundo real inspiração e colaborações que permitem 
produções adaptadas a nichos de mercado cada vez mais específicos. A 
hibridez das práticas aqui enunciadas, como aponta a autora, conduz 
à diluição das fronteiras entre o artesanato e o design na sociedade 
contemporânea (Filipe in Albino, 2013: 40-47).

Design e Artesanato: refletindo a pertinência de um diálogo 
disciplinar orientado à revalorização do território, de Rui Roda, re-
observa os diálogos entre o design e o artesanato, com o desafio para 
equacionar os dois processos distintos, mas possivelmente complementares, 
do saber fazer. Procura-se um espaço de partilha de competências 
capaz de dar forma a um novo micro-empreendedorismo, que poderá 
amplificar o acesso à experiência de um mundo físico e virtual, 
concebido por especificidades de átomos e bit’s, capazes de possibilitar a 
re-funcionalização e a re-valorização territorial (Roda in Albino, 2013: 
48-61).

Constata-se, a partir destes resumos, que as opiniões sobre as  
relações do Artesanato com o Design são múltiplas, e simultaneamente, 
não consensuais. O território de estudo desta tese é o portugês, 
mas, uma vez que estas relações são muito diversificadas, quer na 
sua forma, quer no seu conteúdo, com o objectivo de aprofundar o 
nosso conhecimento sobre como é que estes diálogos podem ser úteis 
actualmente à valorização das identidades dos territórios, enunciamos 
uma mostra de cinco projectos realizados em outros  territórios latinos 
que se desenvolveram no âmbito específico do tema desta tese através 
da ressignificação das Técnicas Artesanais pelo Design e que foram 
considerados por vários autores como experiências com resultados 
positivos para os seus lugares, conferindo-lhes renovados sentidos. 
Referimos-nos, entre outros autores, a Borges (2012), a Krucken 
(2009), a Nascimento (2009), e, por último, a Bosiepe (2011), dizendo 
este último o seguinte: 

O uso de recursos locais em relação ao design e criação da identidade 
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pode ser visto, de maneira exemplar, em países periféricos. Em 
grande parte, essas actividades pertencem ao sector informal da 
economia e geralmente aplicam processos simples e não intensivos 
de capital. (Bonsiepe, 2011:62) 

No Brasil destacamos os projectos promovidos pelo Serviço Brasileiro 
de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), através do seu 
programa de Artesanato implementado em 1998, com o objectivo de 
proporcionar uma maior autonomia aos artesãos, apresentado por 
Borges do seguinte modo:

A política assistencialista  (dos projectos) deveria ser substituída 
pelo incentivo à organização colectiva dos artesãos, estimulando 
o empreendedorismo (...) A compreensão é a de que o “produto 
do artesão deve ser visto como materializador do seu complexo 
património cultural. Isso significa que toda a mudança no objecto 
implica uma mudança na pessoa que o fez e, por consequência, no 
contexto ao qual pertence (Borges, 2012: 53).

Consideramos exemplos muito significativos do trabalho desenvolvido 
pelo Sebrae os projectos Vivência – Capim Dourado coordenado 
por Eloísa Crocco41, e o projecto, mais recente, A gente transforma 

41. Heloisa Crocco tem participado de projetos no setor artesanal desde 1986. Entre eles 
destacam-se: ARTESANIAS DE COLÔMBIA / Colômbia, do qual foi designer, em projetos 
que tinham como objetivo tirar o campesino do cultivo ilícito da cocaína, revitalizando 
o artesanato com fibras colombianas. INTERDESIGN, no México, desenvolvendo projetos 
de revitalização do setor artesanal MANOS DEL URUGUAY /Uruguai, quando trabalhou 
no desenvolvimento da Coleção Manos 30 años. Esta instituição surgiu com o objetivo de 
incentivar as mulheres do campo a expressarem-se através da produção artesanal, rompendo 
o costume da dedicação exclusiva aos afazeres da casa. LABORATÓRIO BRASILEIRO DE 
DESIGN, em Florianópolis.Coordenadora do PROJETO ENCONTRO, desenvolvido juntamente 
com a Prefeitura de Porto Alegre/RSParticipação nos FESTIVAIS DE INVERNO, em Ouro 
Preto/MG, trabalhando com a pedra-sabão e a cestaria.Coordenadora da área de design do 
projeto MÃO GAÚCHA, fomentado pelo SEBRAE/RS.Durante esse período Heloisa Crocco 
apresentou palestras de experiências de trabalho no setor artesanal, a convite da Fundação 
Ibero-Americano para Artesanias, do SEBRAE Nacional, da Comunidade Solidária, do 
CEART, e de Mão de Minas; através dos cases do Artesanato do Ouro Preto, de Manos 
del Uruguay, e do Mão Gaúcha, em Salvador/BR, Pará/BR, Rondônia/BR, Brasília/BR, 
Minas Gerais/BR, Rio Grande do Sul/BR, na Venezuela, na Argentina e no Uruguai. Na 
Amazônia, coordenou o projeto de revitalização do atesanato em Latex na Reserva Extrativista 
da borracha de Guajará Mirim. Na Venezuela foi coordenadora do projeto de revitalização 
do artesanato da comunidade da Guajira. Em 2002, inicia-se o trabalho com a comunidade 
artesanal de Cachoeira do Campo, Minas Gerais, com a técnica de tecidos em retalhos, 
juntamente com as lojas Tok Stok. Nesse mesmo ano, é convidada a participar do júri do 

3.1 Capim Dourado do Jalapão, Brasil.
Produtos do projecto Viência Capim 
Dourado, planta e produtos: tabuleiros, 
pulseira e colar.   
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coordenado por Marcelo Rosenbaum sob o lema de que design é 
contar histórias. Rosenbaum é desde o início de 2014  curador do 
Clube de Coleccionadores de Design do Museu de Arte Moderna 
de São Paulo. A gente transforma já  realizou a sua 2ª edição, tendo 
como consultores  desta edição, por convite de Rosenbaum, dois 
designers portugueses. Por este motivo voltaremos a fazer referência 
a este projecto na história Sustentabilidade dos Lugares pela Técnica 
do 5º capítulo.

“Prêmio UNESCO de Artesanía para América Latina y el Caribe”.Heloisa Crocco segue 
continuamente aperfeiçoando o método de trabalho neste setor, cuja base para reflexão e 
produção origina-se em matrizes referenciais locais que são sinalizadas por olhares inaugurais, 
e que objetiva o envolvimento social com a opção Brasil. In http://www.acasa.org.br/autor/
heloisa-crocco, visitado em junho de 2013. 
 Heloisa Crocco é  responsável pelo Laboratório Piracema Design, um núcleo de pesquisa 
da forma brasileira, que ajuda na formação de profissionais para atuação em programas 
de aproximação entre design e artesanato. O Piracema, é uma parceria com o SEBRAE, e 
trabalha a aproximação entre o design e o artesanato, com programas que incluem aulas 
teóricas, práticas, experimentações criativas, visitas, estudos de diagnóstico e as vivências, que 
são essas imersões em comunidade de artesãos. In http://www.rosenbaum.com.br/arte-fato, 
acedido em Junho 2013. 

3.2 Três luminárias da coleção 
Yawanawá do projecto A gente transforma 
e as suas referências à cultura Yawanawá 
das aldeias Nova Esperança e Amparo na 
floresta da Amazónia. 
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O trabalho desenvolvido pelo Programa Sebrae de Artesanato 
tem efectivamente contribuído para autonomia de alguns artesãos, 
salientando-se o trabalho realizado pelo Laboratório Piracema Design 
que como aponta Borges : estabeleceu que o artesão é soberano, ponto de 
partida e de chegada de qualquer intervenção (Borges, 2012: 107). Neste 
laboratório trabalhavam várias pessoas, entre as quais a Eloísa Crocco 
com a qual conversamos no Porto em 2011. Eloísa fez-nos entender 
que, é fundamental para o sucesso destes projectos que os designers 
realizem um trabalho de campo nos locais onde se desenvolvem os 
projectos, com a ambição de identificar os valores distintivos dos 
lugares mas também, e não menos importante, com o objectivo de 
perceber o “mundo dos artesãos”. Referiu ainda que, por sua vez, os 
artesãos têm também que compreender o mercado que procura este 
tipo de produtos, avaliando a sua capacidade de organização para 
proporcionar soluções capazes de garantir e proporcionar respostas, 
que satisfaçam as ambições do mercado.

Em Itália, destacamos, entre muitos outros projectos de Design 
realizados em parceria com as Técnicas Artesanais na valorização dos 
territórios, o projecto Limoncello, de Sorrento e da Costa Malfitana   
desenvolvido com o objectivo de reorganizar um processo produtivo 
artesanal, transformando-o numa marca embaixadora do território. 
Este projecto é construído a partir de pequenas produções artesanais 
de um licor, tem como matéria prima fundamental o limão da Costa 
Sorrentina e da Costa Amalfitana. É um dos projectos que apresenta 
resultados mais consolidados sendo reconhecido internacionalmente 
pela sua capacidade de projectar o território local à escala global.

O sucesso do projecto segundo Krucken (2009) deve-se ao 
esforço de gestão que implicou vários micro-produtores agrícolas, 
artesãos transformadores e empreendedores, assim como outros 
actores das comunidades locais, que se organizaram em consórcios e 
cooperativas de forma a garantirem, pelo conjunto das diversificadas 
competências, os meios materiais e imateriais necessários para 
introduzirem as suas produções artesanais no mercado internacional, 
como marcadores de identidade do território Italiano, da Costa 
Sorrentina e Almalfitana. (Krucken, 2009: 84-87). Sobre o contributo 
do Design neste projecto Cristallo (2003) escreveu:

Neste caso, a intervenção do design ocorreu de forma abrangente, 
incorporando os actores que constituem o sistema (comerciais, 
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distributivos, produtivos, formatvos e políticos) e possibilitando:
O fortelacimento orientado, integrado e sustentável dos elementos 
do produto como marcadores de identidade;
O estabelecimento de uma relação de ordem comunicativa e 
configurativa do produto – Publicidade, embalagem, distribuição, 
diversificação de produtos, identificação de consumidores;
A inclusão do produto numa visão de marketing turístico (Cristallo, 
2003 in Krucken: 2009: 87). 

Salienta-se neste projecto os vários níveis em que o Design intervem, 
revelando as suas competências de leitura, interpretação, tradução, 
transcriação, assim como da gestão da complexa rede de actores e 
ainda da curadoria do projecto, entendendo o produto  como um 
valor de marketing turístico do território. O sucesso  e a grande 
dimensão que o projecto alcançou, colocam, no entanto, um novo 
problema: o da gestão da qualidade artesanal do produto, que é 
necessário assegurar em toda a rede  alargada de actores intervenientes 
no projecto, de forma a garantir a autenticidade da totalidade das 
produções artesanais do território. 

Por último referimos dois projectos espanhóis que alcançaram o 
estatuto de meta-projectos no sentido definido por Dijon de Morais 
de: um articulado e complexo sistema de conhecimentos prévios que serve 
de guia durante o processo projectual (...) o  design do design. (Moraes, 
2010:66)

O projecto Oficis Singulars, tradició i innovaci, foi desenvolvido 
a partir de 2008 pela Artesania de Catalunya, que pertence ao 
Departamento de Inovação, Universidade e Empresas da Generalitat 
de Catalunya. Esta experiência afirma-se como um projecto de 

3.3 Licores Limoncello produzidos 
artesanalmente na Costa Sorrentina e 
na Costa Amalfitana com limões destas 
regiões.
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ressignificação da região da Catalunha a partir de várias Técnicas 
Artesanais mais significativas de cada um dos seus lugares. Os 
artefactos desenvolvidos pelo projecto dependem do ambiente 
geográfico em que se realiza a extracção de matérias-primas, a 
transformação e elaboração do produto final.

Sobre este projecto Álbio Nascimento, que nele participou 
enquanto designer, referiu, que o mesmo se transformou num 
programa de Design com o objectivo de ser aplicado em diversos 
lugares. Como conclusão do trabalho realizado, Álbio salientou que 
a estratégia de aproximação dos designers aos artesãos é fundamental, 
devendo ser integrados no projecto como intérpretes e não apenas 
como meros produtores. Por sua vez, os designers não podem limitar-
se a compreender de forma separada as habilidades artesanais, os 
materiais e as tecnologias de cada lugar, mas têm de compreender de 
forma holística a linguagem em que esses factores de forma conjunta 
se expressam, isto é no que significam. (Nascimento, 2009:4). Esta 
opinião de Nascimento reforça as opiniões já referidas de Crocco 
e Borges quando afirmaram que é necessário que os designers 
compreendam o ‘mundo dos artesãos’ e que os projectos têm que 
nascer e ser em desenvolvidos a partir deste conhecimento. 

3.4 Produtos em cerâmica e em 
madeira do projecto Oficis Singulars, 
tradició i innovaci. Articulação dos vários 
elementos da investigação. 
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Na perspectiva já apontada do projecto Oficis Singulars, tradició 
i innovació, de desenvolvimento de um programa de Design a ser 
aplicado em diversos lugares,  referimos também um outro projecto 
concebido em Espanha em 2011, o Pet Lamp, pelos designers Ávaro 
Catalán de Ocón, Enrique Romero de la Llana, Sebastián Belanzo, 
Ignacio Santana e Javier Mena. Este projecto já se realizou em dois 
países da América Latina, concretizou-se pela primeira vez, em 2012, 
na Colômbia e, em 2013, no Chile, com a colaboração de  designers e 
de artesãos destes dois países. O projecto tem a ambição de se estender 
a vários locais do mundo, como referem: ano após ano, com diferentes 
materiais, artesãos e histórias para fazer um projecto de design, que pouco 
a pouco se tornam uma aventura antropológica42 .

Está nesta experiência subjacente a implentação do projecto 
à escala global a partir da organização de pequenas e diversificadas 
produções artesanais, que constroem as bases do projecto à escala 
local. Estas organizações locais são indepedentes entre elas, incluindo 
designers e artesãos locais, tendo cada uma delas uma grande 
autonomia no desenvolvimento do projecto, o que implica a sua 
responsabilização pela garantia de qualidade dos produtos e serviços 

42.  in http://www.petlamp.org/project/, visitado em Julho de 2014

3.5 Luminárias do projecto Pet Lamp, 
colecção Chimbarongo, co-criada e 
realizada no Chile. 
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em cada uma das organizações locais. Esta forma de organização do 
projecto à escala global que fomenta micro-projectos à escala local, 
parece apontar uma possibilidade de estrutura organizativa capaz de 
minimizar os riscos de perca de garantia de qualidade apontados 
no projecto Limoncello, que decorrem da dificuldade de gestão 
centralizada da alargada rede de actores envolvida.

O Pet Lamp para além de ter tido um óptimo acolhimento do 
público, já recebeu vários prémios internacionais, nomeadamente: o 
CODESPA para o melhor PYME,  o prémio AD para o melhor Estúdio 
de Design Emergente e a nomeação na categoria de produto pelo 
Design Museum de Londres para o melhor produto do ano de 2014. 

As experiências seleccionadas para a mostra internacional latina 
apresentam características processuais entre elas muito diversificas 
mas, o seu estudo permitiu encontrar alguns denominadores comuns 
que consideramos fundamentais para o sucesso dos vários projectos. 
Observou-se que todos eles implicaram um território concreto no 
qual foi desenvolvido trabalho de campo, assim como uma rede de 
actores alargada – com capacidade de desenvolver competências 
transdisciplinares – com a qual os designers tiveram que se relacionar 
promovendo o potencial  produtivo difuso no território. Este 
potencial é descrito por Maldonado, como a laboriasidade inovadora 
presente em toda a parte do mundo produtivo (Maldonado, 2009: 102). 
Nestes projectos com refere Borges: o papel do designer será menos o de 
autor e mais o de facilitador e estimulador de processos (Borges, 2012: 133)

Em todos estes projectos consideramos que o Design actua 
segundo um processo que Bártolo caracteriza do seguinte modo:

 de construção do diálogo entre percepções, as reacções e as 
intervenções dos diferentes actores de uma mesma prática social 
(...) No interior das práticas sociais, o designer deve ser capaz de 
operar com “ciclos de acumulação”, funcionando, na expressão de 
Willem van Weelden como um “editor” capaz de se posicionar com a 
sua “objectividade forte” perante os processos sociais (Bártolo, 2011) .

Marcelo Rosenbaum diz, em 2014, que estes modos de fazer 
implicam um Design Essencial, definindo-o como: A capacidade de 
olhar uma cultura, descobrir, despertar e potencializar os seus valores 
essenciais. Transcende o objecto, redesenha relações, recria formas, liga 
pessoas e compartilha ideias (Rosenbaum, 2014).43

43.  Marcelo Rosenbaum in Facebook, anúncio da Palestra ‘Design Essencial’,  realizada 
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Portugal como um  
território de oportunidades 
para um design relacional

Diante da crise do Ocidente, em termos de excesso  
de desenvolvimento tecnológico e industrial,  
monotorizador, achatador, vai vingar muito bem  
no plano internacional, inclusive economicamente  
poderá vingar muito bem, a ideia dos países que  
apresentarem, diante desse contexto internacional,  
formas novas, autênticas, ainda que antigas para  
eles. Podem emergir – determinados tipos de fazer  
ou de uso de matéria-prima – como grande 
elemento de contribuição para a diminuição 
dessa monotonia. 

Aloisio Magalhães, E Triunfo? A questão 
dos bens culturais no Brasil

4º c a pítulo
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As Técnicas Artesanais num território periférico

Os saberes tradicionais revelaram-se modernos na forma como 
resistiram ao saber hegemónico e por isso devem ser concebidos como 
modernidades alternativas (Santos in Santos & Meneses 2009).

O território de estudo desta tese é, como referimos, o português. Este 
território é, possivelmente, uma das mais remotas áreas da Europa 
habitadas pelo Homem. Esta ilação é justificada pela presença, 
em solo português de duas estações de arte rupestre ao ar livre do 
Paleolítico Superior – no vale do rio Côa, em Vila Nova de Foz Côa, 
e o Cavalo de Mazouco, em Freixo de Espada à Cinta – das cinco 
que são conhecidas em todo o mundo (Silva, 1996).

Estamos, assim, a falar de um território ancestralmente 
humanizado que geográfica e historicamente está fortemente 
relacionado com o oceano Atlântico e com o mar Mediterrânico, 
o território onde a terra acaba e o mar começa, disponibilizando o 
caminho para outros lugares longínquos da América Latina, de África 
e da Ásia. Orlando Ribeiro, na sua obra Portugal, o Mediterrâneo e o 
Atlântico, descreve a relação do território português com o mar do 
seguinte modo:

(...) o mar é o mais poderoso factor de ilações geográficas remotas. 
Caminho aberto para todos os lugares do mundo, nas suas 
cidades-portos o exótico cabe sempre entre o local (Ribeiro, 1945: 
159).

Portugal, no seu território nortenho fortemente influenciado pelo 

a 11 de Fevereiro de 2014, S. Paulo, visitado em , Fevereiro de 2014.

4 .1
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Atlântico, foi buscar as suas mais longínquas ligações à Europa (Ribeiro, 
1945: 145).

A sul, o mar possibilitou que o mundo mediterrânico –
constituído por paisagens diversas fortemente humanizadas, onde 
se estabeleceram algumas das primeiras civilizações da terra – se 
revelasse presente e construtor do território português. Os lugares 
mediterrânicos são também descritos por Ribeiro do seguinte modo: 
centros de domínio e de talassocracias de vida brilhante mas fugaz, lugares 
onde as trocas de ideias e de produtos eram uma constante que o mar 
mediterrâneo impulsionava (Ribeiro, 1945:19).

Nestas descrições do geógrafo, está implícita a permeabilidade 
portuguesa a influências externas, o que pode conferir alguma 
pertinência, como aponta Boaventura Sousa Santos: às leituras 
idealistas do “português como polvo” (Unamuno), com “capacidade de 
adaptação a todas as coisas” (Jorge Dias) e “essencialmente cosmopolita” 
(Fernando Pessoa) (Santos, 2002a: 60).

João Leal também sublinha esta tolerância portuguesa às outras 
culturas, escrevendo:

A aptidão que a cultura portuguesa teria para se deixar contaminar 
pelo que está fora de si, que faria dela uma entidade “poliglota” no 
dizer de Jorge Dias (1990:156), ou na expressão de Sousa Santos, uma 
entidade marcada por uma grande “disponibilidade multicultural” 
(Leal, 2000:103).

Françoise Choay, em 2010, numa conferência proferida sobre 
património e mundialização, reforça ainda esta ideia dizendo que: a 
cultura portuguesa sempre teve e continua a ter uma grande capacidade 
de integrar o inusitado.44

Nas caracterizações que estes autores fazem da cultura 
portuguesa está implícito que pela cultura, o homem reinventa o 
mundo, ultrapassando o determinismo biológico. Não podemos, 
neste contexto, deixar de referir que, no actual território português, 
habitaram Iberos, Celtas, Gregos, Fenícios, Suevos, Vândalos, 
Visigodos, Romanos, Alanos, Árabes e outros povos Africanos. 
Deste modo, os portugueses resultam das tradições hebraicas, cristãs 

44. Registado pela autora na conferência Patrimoine et Mondialisation. Quels combats 
à mener? proferida por Frnçoise Choay na Faculdade de Letras na Universidade de 
Coimbra, em 12 de Maio de 2009.
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e muçulmanas e outras religiões mais primitivas panteístas, pelo que 
a diversidade é uma qualidade endógena da geneologia portuguesa.

Esta diversidade portuguesa reflecte-se na configuração do 
actual território português que, ao longo de diferentes episódios da 
sua história económica, política e social, foi construindo de modo 
fragmentado os seus lugares. Esta é também uma natureza observável 
na formação enquanto nação. José Mattoso (2003) sugere que 
Portugal constitui um território de naturezas diversificadas, difusas e 
complexas, variáveis que organizadas de diferentes formas constroem 
valores únicos ao longo do seu território geográfico.

O Estado Português foi agregando a si uma série de áreas territoriais 
com poucos vínculos entre si, com acentuadas diferenças culturais e 
com condições de vida muito distintas (Mattoso, 2003:67).

Assim, Portugal pode ser caracterizado por um conjunto de micro 
regiões dissemelhantes, o que conduz a um acentrismo da cultura 
portuguesa (Santos in Silva, Jorge, 1992:36), no qual os lugares podem 
ser considerados referências das múltiplas culturas portuguesas. No 
seu todo, produzem um denso e elevado valor indiscutivelmente 
visível e depositado na sua complexa diversidade.

Augusto Santos Silva e Victor Oliveira Jorge, sublinham a 
heterogeneidade cultural do território português afirmando que: a 
cultura nacional declina-se no plural, é um mosaico de culturas regionais, 
de classes, etc (Silva & Jorge, 1992:12).

Actualmente, existe ainda no país uma grande descontinuidade 
entre norte e sul, entre geografias de planície e de montanha, entre 
litoral e interior, que se traduzem numa diversidade geográfica, 
urbana, social e económica. A diversidade de “paisagens culturais” 
que coexiste em Portugal é também percebida nos seus modos de vida, 
comportamentos e formas de dialogar com os meios de produção 
e, em particular, no âmbito desta abordagem, com as Técnicas 
Artesanais ancestralmente presentes neste território desde que este é 
ocupado pelo Homem e onde podem ser também observadas, como 
veremos no cap.6, fortes relações com as culturas da Europa Atlântica, 
nomeadamente do Reino Unido, França e Alemanha, assim como da 
tradição mediterrânica multiculturalista e simultaneamente agrícola.

Apesar da heterogeneidade das origens dos portugueses, da 
sua diáspora e da sua disponibilidade multicultural, o modo de 
vida mediterrânico, fortemente relacionado com a agricultura no 
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território português, ganhou raízes profundas, por vários motivos 
relacionados com a sua história, aos quais o isolamento do país 
provocado pelas políticas do Estado Novo não é alheio. Na década 
de noventa, Portugal continuava a ser o país da Europa onde havia 
um maior número de cidadãos ocupados no sector primário e na 
agricultura artesanal de subsistência, que, no entanto, na sua maioria 
também realizavam outras actividades económicas, como é referido 
por Boaventura Sousa Santos:

Portugal tem a mais elevada percentagem europeia da população 
a viver em meio rural e o operariado português típico é ainda 
hoje um semiproletário, pluriactivo, isto é, obtém simultaneamente 
rendimentos do trabalho industrial e agrícola (Santos, 1994: 60).

Ainda em 2010, a área agrícola portuguesa correspondia a 50% do 
território nacional sendo, no entanto, a agricultura responsável só 
por 10,9% da população activa e por 2,3% do Produto Interno Bruto, 
incluindo-se nestes dois últimos valores a prestação da silvicultura e 
das pescas (Agência para o Desnvolvimento e Comércio Externo, 
2012:22-26).  Mário Murteira sublinha este facto do seguinte modo:  
é só nos anos de 1980 que o emprego chamado terciário se superioriza ao 
emprego secundário. Poder-se-á dizer que o país se “terciarizou” sem nunca 
ter merecido a classificação de “industrializado” (Murteira, 2011:74).

Esta realidade talvez justifique a presença actual da grande difusão 
de Técnicas Artesanais no território português, tal como revelado 
pelo trabalho de mapeamento dos ofícios tradicionais portugueses, 
realizado na última década do séc. XX e na primeira década do séc. 
XXI, pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP). O 
actual Registo Nacional do Artesanato, elaborado pelo PPART da 
Artes e Ofícios Artesanais Portugueses, não permite distinguir as 
Técnicas Artesanais milenares e rurais das mais recentes e urbanas. 
Porque tivemos a necessitar de identificar as várias Técnicas Artesanais 
ancestrais que ainda estão em produção, assim como a relação delas 
com os seus lugares, foi necessário recorrer ao mapeamento já referido, 
elaborado com o objectivo de realizar um catálogo de produtos por 
regiões – Norte, Centro, Lisboa e Vale do Tejo, Alentejo, Algarve – de 
modo a facilitar aos artesãos portugueses a venda dos seus produtos.

A partir da análise desse estudo, para o cumprimento do 
objectivo definido, constatamos que os critérios para a designação 
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representação dos vários ofícios não eram uniformes entre regiões45.
Na sequência desta observação, elaboramos, a partir dos 

elementos fornecidos pela obra referida, critérios de designação e 
representação normalizados para o território português. Após algum 
exercício de sistematização, foi possível identificar onze Técnicas 
Artesanais, nomeadamente tecelagem, rendas e bordados, cerâmica, 
joalharia, entrelaçados de fibras vegetais, artefactos em pele, em vidro, 
em metal, em madeira, em pedra e, por fim, em osso e chifre.

Para a representação do território português não utilizamos 
as representações, agora em vigor, da Nomenclatura Comum das 
Unidades Territoriais Estatísticas (NUTS), uma vez que nenhuma das 
pessoas com as quais falamos, no âmbito da investigação que agora se 
apresenta, se identifica territorialmente com esta designação. Assim, 
e uma vez que continua a prevalecer na memória das pessoas a antiga 
divisão territorial administrativa das onze províncias, criadas em 1936 
– à qual todas as pessoas envolvidas nos projectos estudados fazem 
sistematicamente referência, ao identificarem os territórios nos quais 
trabalharam – foi esta divisão territorial que utilizamos para desenhar 
o mapa de Portugal Continental, dividido em Minho, Trás-os-Montes 
e Alto Douro, Douro Litoral, Beira Alta, Beira Litoral, Beira Baixa, 
Ribatejo, Estremadura, Alto Alentejo, Baixo Alentejo e Algarve. A 
estas províncias associam-se as duas regiões autónomas portuguesas, 
dos arquipélagos da Madeira e dos Açores. Para o mapeamento 
das técnicas Artesanais dos Açores utilizámos um levantamento 
realizado pelo Centro Regional de Apoio ao Artesanato dos Açores, 
com o apoio institucional do Ministério Regional da Economia. 
Relativamente à Madeira, uma vez que não tivemos acesso a qualquer 
mapeamento previamente realizado que nos permitisse identificar as 
Técnicas Artesanais, referenciámos todas aquelas das quais tivemos 
conhecimento, através dos projectos que estudámos. Salienta-se que 
em nenhuma das obras que mapeiam as várias Técnicas Artesanais 
portuguesas se faz referência, em simultâneo, à extensa e variada 
produção da confecção de produtos alimentares, pelo que as técnicas 
que lhe estão associadas não foram contempladas no mapa que se 
realizou, (figura 4.1) onde se apresentam, exclusivamente, as relativas 

45. A título de exemplo, referimos uma das técnicas artesanais mais comuns em Portugal, 
a das produções em barro. No catálogo do Norte, esta é designada por cerâmica, 
enquanto que no Alentejo é designada por Olarias Alentejanas, apesar de nem todas as 
produções representadas no catálogo desta última região terem sido produzidas utilizando 
a roda de oleiro.
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Legenda: 
    artefactos em osso e chifre;    artefactos em madeira e cortiça;    artefactos em pedra; 
    artefactos em pele;     entrançados de fibras vegetais;     cerâmica;     tecelagem; 
    rendas e bordados;     artefactos em metal;     ourivesaria;     artefactos em vidro.

4.1 Síntese do mapeamento das 
técnicas artesanais identificadas nos 
catálogos de artesanato das regiões 
portuguesas editados, pelo IEFP e pela 
Secretaria Regional de Economia e 
Centro de Apoio ao Artesanato dos 
Açores, na última década do séc. XX e na 
primeira década do séc. XXI.  



Portugal como um  território de oportunidades  para um design relacional

126

às onze técnicas artesanais seleccionadas. 
Como se pode ver no mapa elaborado, as Técnicas Artesanais 

encontram-se disseminadas por todo o território e como veremos 
posteriormente estão também associadas à natureza e construção dos 
lugares portugueses. Contudo, este conhecimento ancestral destas 
técnicas não tem muita visibilidade em Portugal, o que talvez se deva 
ao facto de, pelo menos até ao 25 de Abril, as políticas portuguesas  
terem sido favoráveis à cristalização das tradições. Segundo 
Providência, a cultura local já morreu porque não soube questionar 
criticamente a sua participação na comunidade, não soube evoluir, não 
foi capaz de integrar o novo e de agir criativamente (Providência, 2003: 
17-21). Acrescentamos agora que a cultura local não soube evoluir 
porque também foi induzida politicamente a estagnar. De resto, as 
primeiras acções cívicas portuguesas, que indiciam um sentido de 
actualização do suporte evocativo das técnicas artesanais, realizaram-se 
já na década de setenta do século XX e só depois da revolução do 
25 de Abril de 1974. A primeira foi o 1º Salão de Artesanato Rural e 
Urbano realizado em 1976 e a segunda foi uma Feira de Artesanato 
Urbano, designada AV-82, com o apoio do Ministério do Trabalho, do 
IEFP e da Câmara Municipal de Lisboa, na qual participaram oitenta 
artesãos (Fernandes, 2010:17). Segundo um levantamento da legislação 
portuguesa realizado por Lina Antunes em 1999, somente no final 
do ano de 1980 se encontra uma primeira delimitação institucional 
do conceito de artesanato publicada46, na qual o artesão do seguinte 
modo: 

Um trabalhador que, isolado em unidades de tipo familiar ou 
associado, transforma matérias primas e produz ou repara objectos 
(ou presta serviços sociais) e ao qual se exige um certo sentido 
estético e habilidade ou perícia manual, podendo, no entanto, usar 
máquinas como auxiliares do trabalho, e cuja intervenção pessoal, 
dominando, todas as fases do processo produtivo, constitui factor 
predominante no mesmo (Portaria nº1099/80, de 29 de Dezembro 
apud Antunes, 1999:19). 

Em 1981 o sector das Artes e Ofícios é apontado em Decreto Lei47, 
pelo então Ministério de Trabalho como um sector que pode resolver 

46. Portaria nº1099/80, de 29 de Dezembro.
47. Dec. Lei nº 154/81, de 5 de Junho.
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problemas de emprego sendo no mesmo decreto o sector considerado 
como formas de produção e de expressão ladinamente populares e 
diferenciadas de região para região (ibidem).

Em 1985, o Centro Regional de Artes Tradicionais, com sede 
no Porto, inicia a sua actividade de apoio ao artesanato mas, esta 
associação só é formalmente institucionalizada em 199248. Apesar 
do longo e relevante trabalho desenvolvido pelo CRAT, no sentido 
de valorizar e actualizar o sector das artes tradicionais o Ministério 
da Cultura e a Comissão de Coordernação Regional do Norte, apear 
de serem sócios fundadores do CRAT, não conseguiram evitar a sua 
extinção em Dezembro de 2010.

O Centro de Formação Profissional do Artesanato (CEARTE) 
foi criado em 1986 através de um protocolo entre uma entidade 
privada a Caritas Diocesana de Coimbra e o Instituto de Emprego e 
Formação Profissional (IEFP)49 e mantém-se até à data em funções. 
Como veremos posteriormente, o CEARTE tem promovido algumas 
acções e projectos indutores de parcerias entre o Design e as Técnicas 
Artesanais. 

Entretanto várias associações de apoio ao artesanato surgiram em 
diversas regiões do país, mas só foram institucionalmente reconhecidas 
pelo Estado, no Decreto-Lei n.º 41/2001 de 9 de Fevereiro, com a 
redacção final que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 110/2002 de 16 
de Abril. Destas associações falaremos no capítulo sete, uma vez que 
estas também têm desenvolvido projectos em parceria com Designers, 
no sentido da actualização dos produtos artesanais às necessidades de 
novos públicos.

Nesta perspectiva da ressignificação das artes e ofícios também 
o Ministério da Cultura se manifestou, em 1996, referindo: 

Há a necessidade de estimular a criação, modernização e 
desenvolvimento das unidades artesanais, com vista a melhorar 
a qualidade, originalidade, rentabilidade, estabilidade, gestão 
e competitividade dos produtos artesanais, tendo que para isso 
conjugar a tradição com a modernidade na concepção do espectro 
amplo do domínio de actividades dos ofícios e das micro-empresas 
artesanais (Ministério da Cultura 1996:2, apud Antunes 1999: 21).

48. Informação obtida através de Francisco Providência.
49. Informação obtida através de João Amaral, designer do CEARTE.
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No sentido da renovação do sector apontada pelo Ministério da 
Cultura, refere de novo Antunes que, a resolução do Conselho de 
Ministros nº 136/97 de 14 de Agosto mencionou que: Os ofícios 
tradicionais e micro-empresas tradicionais devem assentar em novos 
princípios onde se cruze a tradição e modernidade e se combinem os 
saberes tradicionais com saberes novos, designadamente no domínio do 
design, das novas tecnologias de produção, do marketing, e da capacidade 
empresarial em geral (Conselho de Ministros apud Antunes, 1999: 20).

E, no mesmo ano de 1997 surge o Programa para a Promoção 
dos Ofícios e da Microempresas Artesanais (PPART), sob a tutela 
do IEFP com o objectivo de agilizar a gestão das diversificadas 
políticas que os vários ministérios e organismo do Estado têm sobre 
as Artes e Ofícios em Portugal. Nesta perspectiva o PPART criou 
dois instrumentos operativos: a Carta de Artesão, que reconhece as 
habilidades artesanais dentro de determinados grupos de actividades 
e a Carta de Unidade Produtiva Artesanal (UPA) que identifica uma 
oficina artesanal pela sua dimensão e pelo reconhecimento de que 
o artesão responsável, seja detentor da Carta de Artesão50. Os dois 
conceitos referidos têm a sua redacção no Decreto-Lei n.º 41/2001 
de 9 de Fevereiro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei 
n.º 110/2002 de 16 de Abril. Ambos os documentos têm que ser 
renovados periodicamente e sem estas cartas os artesãos enquanto 
tal não conseguirão obter quaisquer apoios ou benefícios do Estado. 
Com estes dois documentos o PPART iniciou o Registo Nacional do 
Artesanato (RNA) no qual estão registadas todas as Cartas de Artesãos e 
todas as Unidades Produtivas Artesanais , sendo possível obter através 
do RNA os registos de ambas as cartas por regiões, e no caso das Cartas 
de Artesãos obtêm-se informações também por género.  Os registos 
das UPA(s) permitem ainda observar a Forma Jurídica, e os Grupos de 
Actividades, assim como os diversificados CAE(s) nos quais as UPA(s) se 
registam nas finanças, o que pela enorme heterogeneidade de registos 
dificulta, ou mesmo impossibilita, perceber com rigor qual é o peso 
deste sector na economia portuguesa.

Através do RNA não nos foi possível perceber com rigor, 
a importância das Técnicas Artesanais para o tecido produtivo 
português, e uma vez que a presença difusa destas técnicas é uma 

50. No endereço do PPART: www.ppart.gov.pt, te-se acesso aos Decretos-Lei da Carta 
de Artesão e de Unidade Produtiva Artesanal, assim como ao Registo Nacional de 
Artesanato.
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realidade percebida por uma percentagem significativa da produção 
portuguesa – constituindo, talvez ainda hoje, o sistema económico 
dominante em Portugal (Gstrom, 1987) sendo que, num número 
muito significativo de indústrias, a distinção das manufacturas 
portuguesas relativamente à produção artesanal é muito débil ou 
mesmo inexistente   – tangível também nos clusters industriais de 
manufactura, investigamos qual o valor percentual do número de 
pequenas empresas, relativamente à totalidade de empresas em 
Portugal, para tentar perceber o possível significado do conhecimento 
saberes tácitos na produção portuguesa.

Parece-nos relevante referir que em 2010 95,5% da indústria 
portuguesa é de pequena dimensão, tendo menos de 10 trabalhadores, 
empregando 43,3% da totalidade dos trabalhadores da indústria. Estas 
indústrias são pequenas manufacturas, onde os processos ainda são, 
na sua maioria, muito próximos dos processos artesanais. A indústria 
portuguesa de média dimensão representa 4,2% do total e emprega 
10 a 249 trabalhadores. Apenas 0,3% da nossa indústria é de grande 

dimensão e emprega cerca de um quinto dos trabalhadores, estando 
associada em Portugal aos sectores da energia (Rosa & Chitas, 2010).

Do ponto de vista tecnológico, a indústria portuguesa é considerada, 
pelos autores acima referidos, de baixo índice tecnológico, sendo 
o tecido empresarial português considerado liliputiano. (ibidem). É 
muito frágil na sua estrutura organizativa e económica, na qual a 

4.2 Ilustração da representatividade 
das 3 tipologias de empresas em Portugal 
e da distribuição dos trabalhadores na 
indústria.
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produção manual com grande mestria está profundamente integrada.
Referimos aqui, como um exemplo representativo da dependência 

artesanal da indústria portuguesa, o projecto Minimalanimal. Este 
projecto, promovido e editado pela empresa Sátira, com a curadoria 
do designer Pedro Sottomayor, não tinha, na sua génese, previsto 
qualquer envolvimento das Técnicas Artesanais. Propunha-se aqui 
a realização de um workshop de carácter internacional, realizado em 
rede telemática, com designers de vários pontos da Europa51. Este 
workshop – Tableware workshop – teve como objectivo a promoção 
internacional do sector da indústria cerâmica portuguesa, propondo 
um trabalho de autoria sob uma tecnologia comum – a porcelana 
branca – para a concepção de uma colecção de produtos para a mesa.

Com o intuito de revelar a sofisticação de processos de produção 
portuguesa, recorreu-se para a realização dos protótipos a processos 
de prototipagem rápida do Instituto Nacional de Energia e Gestão 
Industrial (INEGI), que se constituiu como um um parceiro do 
projecto. Contudo, estes protótipos realizados pelo INEGI vieram a 
demonstrar-se ineficazes para a sua industrialização, uma vez que não 
contemplavam as reacções e deformações dos materiais resultantes 
do processo de cozedura da cerâmica, tendo sido necessário recorrer 
à produção artesanal de modelos pelos moduladores das empresas 
manufactureiras envolvidas: Raúl da Bernarda, Porcelanas de Portugal 
e SECLA.

Desta forma, este projecto foi um sucesso de integração das TIC, 
na sua fase conceptual, mas o recurso a tecnologias mais sofisticadas 
para a realização dos protótipos veio a mostrar-se ineficaz já que não 
respondiam à complexidade do prolema, antecipando as deformações 
resultantes da cozedura. A produção desta colecção só foi possível em 
Portugal, à época, recorrendo aos conhecimentos tácitos e empíricos 
dos modeladores. A colecção de cerâmica para mesa assim criada e 
produzida, incorporando técnicas artesanais, permitiu uma elavada 
divulgação internacional, tendo alcançado reconhecimento em várias 
revistas internacionais da especialidade.

Esta experiência reforça o sentido de não desperdiçar o 
conhecimento tácito dos saberes tradicionais portugueses que 

51. Designers convidados a participarem no projecto: Álvaro Siza, Antonella Antonaci, 
Carlos Aguiar, Daniela Palhares, Eduardo Souto Moura, Francisco Providência, Miguel 
Vieira Baptista, Nicola Del Lungo, Nuno Sottomayor, Paolo Deganello, Pedro Silva 
Dias, Pedro Sottomayor, Pekka Harni, Perry King, Santiago Miranda, Rita Salazar, Ross 
Lovegrove, Sebastian Bergne, Stefan Linfors e Uwe Ficher.
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existe difuso em Portugal, para que um dia, como aponta Santos, 
não tenhamos pateticamente de inventar, sempre com atraso, o que 
já tivemos quando éramos “atrasados”. Tal como já sucede hoje com a 
Língua portuguesa nos países onde andou o império ou a emigração 
(Santos, 1994: 61).Na sequência do exposto sobre as características do 
tecido empresarial poruguês,  consideramos fundamental promover 
o conhecimento que nos pode distinguir no mercado global, 
nomeadamente o das Técnicas Artesanais ancestrais portuguesas, que 
nos permitem ainda realizar produtos apreciados pelo mercado actual, 
sendo, alguns deles,
muito difícimente realizáveis em outros países, como referimos na 
introdução da tese. Assim, parece-nos fazer sentido viabilizar os 
processos produtivos portugueses de baixa tecnologia, atribuindo mais 
valor às habilidades artesanais tradicionais, manipulando a memória, 
a matéria e a técnica. Isto é, inovando a partir dessas mesmas vocações 
e criando um valor a partir da realidade do lugar.

A partir deste enquadramento desejamos pela ressignificação 
das Técnicas Artesanais portuguesas, a valorização da nossa diferença, 
sentida como um meio para o êxito e não como atraso e frustração 
(Murteira, 2011:128), num processo de globalização. 

4.3 Colecção Minimalanimal. Da 
esquerda para a direita e de cima para 
baixo os autores dos artefactos são: 
Francisco Providência; Lissoni Assocati; 
Álvaro siza; Carlos Aguiar; Eduardo 
Souto Moura; Miguel Vieira Baptista; 
Daniela Palhares; Nuno Sottomayor; 
Pedro Sottomayor; Uwe Fischer; Paulo 
Degabnello; Stefan Lindfors; Pedro Silva 
Dias; Sebastien Bergne; Ross Lovegove; 
Marco Sousa Santos, Nicola Del Lungo; 
Pekka Hami; Antonella Antonaci; Perry 
King e Santiago Miranda; Rita Salazar.
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periferia perfeita

Gostaria muito que o povo português se especializasse no imprevisível 
(Silva, apud Mendalha, 2006).

A leitura do território português permitiu observar um país 
caracterizado por múltiplos lugares, nos quais foi possível identificar 
a presença milenar dos saberes tácitos de Técnicas Artesanais, 
difusamente enraizados.

Esta diversidade portuguesa de múltiplos lugares ou de 
múltiplas paisagens culturais, associada à presente crise económica, 
social e ambiental, constitui, no nosso entender, uma  circunstância 
privilegiada para que o Design possa construir conhecimento novo, 
criando novas “condições de possibilidade de lugares”, e por isso 
necessariamente de forma contextual, reflectindo sobre a natureza de 
novas práticas disciplinares e dos seus significados. Este conhecimento 
pode representar uma mais-valia útil e actual para alimentar uma nova 
dimensão do projecto em Design.

Procura abrir-se, nesta tese, o espaço para uma reflexão sobre 
o projecto de Design em Portugal, na valorização da identidade do 
território, com a ambição de lhe conferir uma notória visibilidade 
mundial, proporcionada pelo acesso à experiência dos seus lugares.

Propõe-se aqui, como aponta Roda:

Uma visão do projecto em Design orientado para a valorização do 
território, nutrido de uma visão sistémica transversal que só hoje, 
muito timidamente, anuncia uma área emergente na qual, no 

4.2
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panorama nacional se abrem grandes oportunidades ao mundo do 
projecto em Design em forte diálogo com o espírito sacro do Genius 
Loci que a cultura latina sempre reconheceu (Roda apud Albino 
& Roda, 2012).

Neste âmbito, a grande questão que agora se coloca é: como utilizar 
hoje, em tempos complexos, o conhecimento do Design para a 
promoção à escala global do território poruguês, reinterpretando a 
cultura dos seus múltiplos lugares?

Porque estamos agora a falar especificamente da promoção da 
criatividade portuguesa, lembramos Maria de Lurdes Pintassilgo que, 
num debate sobre o tema Existe uma Cultura Portuguesa?, afirmou:

O tempo da complexidade é o tempo da “circularidade do real”: ver 
as coisas entrando umas pelas outras e clarificando-se nas interfaces 
umas das outras. Não há soluções criativas senão nos cruzamentos, 
nas interfaces, nos nós em que os saberes se articulam (Pintassilgo 
apud Silva & Jorge, 1992: 32).

Assim, e na perspectiva de um Design que procura articular saberes, 
retoma-se a origem da palavra cultura como fonte de evidência à 
interpretação desta proposta. Cultura deriva do verbo latino, colere, 
que significa cultivar a terra. Isto significa investir para reinventar o 
mundo; segundo esta lógica poder-se-á, através da inteligência, usar a 
cultura para investir e inovar conceptualmente e tecnologicamente e, 
no contexto da presente investigação, utilizando saberes ancestrais já 
depurados pelo tempo, com o objectivo de construir e disponibilizar 
ofertas culturais contemporâneas e contra-hegemónicas. 

Esta vontade confere ao conceito de economia das habilidades, 
apresentado por Sennett, uma particular pertinência no território 
português, num país com mais de 800 anos de história, no qual 
são reconhecidos por vários autores (Teófilo Braga; Jorge Dias; José 
Mattoso; Boaventura Sousa Santos; Eduardo Lourenço; Álvaro Siza) 
diversicados factores identitários porugueses favoráveis ao imprevisível 
referido por Agostinho da Silva (2006), que se passam a citar:

Teófilo Braga, em 1885, na sua obra O Povo Português nos seus 
Costumes, Crenças e Tradições, atribuiu aos portugueses as seguintes 
qualidades e defeitos: excessivo orgulho; génio imitativo e amoroso; uma 
certa brandura de carácter (Braga apud Leal, 2000: 86).

Em 1894, no seu livro A Pátria Portuguesa. O Território e A Raça, 
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o mesmo autor disse que: os portugueses têm uma fácil adaptação ao 
meio; cosmopolita; carácter triste e apaixonado e o lirismo intenso e 
fortemente subjectivo (ibidem: 87).

Jorge Dias quando escreveu Os Elementos Fundamentais da 
Cultura Portuguesa refere que: 

a personalidade psico-social do povo português é complexa e envolve 
antinomias profundas, que se podem explicar pelas diferentes 
tendências das populações que formaram o país (Dias, 1990:142); 
o português é um misto de sonhador e homem de acção, ou melhor, 
é um sonhador activo, a quem não falta um certo fundo prático 
e realista (ibidem:145); uma enorme capacidade de adaptação a 
todas as coisas, ideias e seres (ibidem:146) e refere ainda que o 
português tem uma atitude de tolerância (...) que imprimiu à 
colonização portuguesa um carácter especial inconfundível baseado 
na assimilação por adaptação (ibidem).

Em 1991, José Mattoso, no artigo designado Portugal, Racionalidade 
e Afecto, publicado pela revista Via Latina, descreve os portugueses 
como:

Os portugueses são, ou se consideram, como conduzidos mais pelas 
emoções e os afectos, pela imaginação e a aventura, pelo sonho e o 
desejo, mais do que pela investigação e o cálculo, pela objectividade 
e a medida, pela organização e a hierarquia (Mattoso apud Silva 
& Jorge:106).

Em 1992, escreve Boaventura Sousa Santos, a propósito:

(...) a cultura portuguesa nunca conseguiu uma homogeneidade 
interna total: portanto, continuou a ser bastante heterogénea, e 
nessa medida há um défice de identidade pela homogeneidade (...) 
A cultura portugesa é uma cultura de fronteira (...) Portugal foi 
fronteira porque esteve sempre do lado do outro; nunca esteve do 
lado do Europeu completamente, nem nunca esteve do lado não 
europeu selvagem completamente. E é exactamente essa experiência 
que dá até uma grande tolerância à cultura portuguesa (Santos  
apud Silva & Jorge, 1992:28-30).

Eduardo Lourenço refere a hiper-identidade portuguesa, explicando que 
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há um défice de identidade real que é compensada no plano imaginário 
(...) que assenta em mitos fundadores, ou não fundadores, mas criados 
pela própria história (Lourenço apud Silva & Jorge, 1992:38).

E mais recentemente, em 2003, de novo Mattoso refere-se à 
nossa ausência de sentido do tempo, que advém da reduzida capacidade 
de planeamento aliada à tendência para a improvisação (Mattoso, 
2003:105).

Álvaro Siza, em 2004, no discurso que proferiu quando recebeu 
o Prémio Latinidade, disse: (...) É essa história e irreprimível tendência 
ao encontro e à tolerância (poderia chamá-la admirável cedência?) que 
urge cultivar (Siza apud Morais, 2009: 301).

Muitas destas características referidas pelos autores acima 
citados, das quais se sublinham o interesse por outros saberes, atracção 
pela diferença, a tolerância (ibidem), advêm precisamente da nossa 
história e muito contribuíram para a construção do complexo cenário 
contemporâneo português, que como em muitos outros países, não 
possibilitam hoje a representação de uma identidade única, mas talvez 
a apresentação (Flusser, 2010) de várias identidades divididas pelos seus 
múltiplos e diferenciados locais.

Esta heterogeneidade portuguesa favorece a actuação do Design 
no território como um mediador cultural relacional, dialogando 
transdisciplinarmente com todos os agentes dos seus lugares, com a 
ambição da valorização da sua “diferença positiva”, o que implicará no 
nosso entender uma reflexão sobre quais poderão ser os contributos 
de cada lugar em particular para uma consciência ecológica global, 
que hoje, mais do que necessária, é premente. 

Parece-nos assim, o momento oportuno para que o Design 
português desassossegue na ambição de contribuir para “amplificar” 
os sentidos dos lugares portugueses, tornando-os desejáveis à escala 
global, de acordo com as tendências contemporâneas, de forma a 
satisfazer as necessidades e os desejos de novos públicos e, ainda, de 
exigências impostas por códigos de um mercado global.

Ambiciona-se que as múltiplas, diferenciadas e complexas 
qualidades dos lugares portugueses, consideradas mediterrânicas 
por natureza e atlânticas por oposição (Rebelo, 1929: 55), possam ser 
valorizadas à escala local e comunicadas à escala global, pelo Design.

Procuraremos, inserindo, como aponta Murteira (2011), os 
caractéres da nossa diferença no conhecimento global, que certamente 
continuará uma trajectória de aceleração do desenvolvimento cietífico  
e tecnológico que influenciará todas as dimensões da condição humana, 
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tanto a nível individual como colectivo (Murteira, 2011:128), definir 
estratégias para a valorização  do tecido produtivo português no 
mercado global, no qual se incluem vários países com economias 
emergentes como o Brasil, a China e a Índia, entre outros, com os 
quais Portugal tem cordeais laços hitóricos. 

No âmbito específico da presente investigação procura-se 
demonstrar a oportunidade de inscrever os lugares portugueses 
no mundo pelo Design, transcriando as Técnicas Artesanais ainda 
existentes em Portugal, muitas delas presentes neste território desde 
o paleolítico e que se nos apresentam enquanto herança cultural, 
matéria-prima fundamental para a valorização identitária dos 
múltiplos Genius Loci (Norberg-Shulz, 2003) portugueses.

Neste sentido, propõe-se que o conhecimento destas Técnicas 
– actualmente ainda existententes de forma difusa no território 
português, mas, timidamente reconhecidas à escala global e muito 
pouco valorizadas local e globalmente – sejam tangibilizadas em 
produtos e serviços hoje desejados e capazes de viabilizar as actividades 
dos artesãos, a capacitação local e a sustentabilidade social.

O Design português, na sua relação com as Técnicas Artesanais 
terá necessariamente que actualizar as vocações dos conhecimentos 
tácitos, através de artefactos de valor sustentável em harmonia com 
a diversidade, proporcionando qualidade ambiental, redesenhando 
ainda espaços de comunicação, de serviços, e de distribuição. O acesso 
ao mercado global não é uma habilidade da maioria dos artesãos 
portugueses que continuam maioritariamente a vender em feiras  
nacionais. E aqui, as práticas do Design podem também desempenhar 
um papel fundamental. Ambiciona-se, assim, que os designers se 
constituam como actores com capacidade de interpretar recortes 
paisagísticos, demonstrando uma grande atenção e “cuidado” para 
com o território, os seus valores locais, as suas habilidades artesanais, 
e demonstrem ainda capacidade de incluir o artesão, tornando-o 
cúmplice do processo e do projecto, de forma colaborativa. Desta 
forma, falamos de um “Design relacional” e poderemos considerar 
que se trata ainda de um “Design inclusivo” entendido aqui numa 
visão alargada do termo, no sentido de ser capaz de fomentar uma 
economia que designamos agora da experiência cultural, renovadora 
da experiência sensível, na ambição de uma periferia perfeita.

O Design posiciona-se, neste âmbito, como interface de 
comunicação entre o passado herdado e um futuro almejado (Providência, 
in Albino et al: 2011), potenciando uma vivência mais intensa do 
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território, suportando uma relação afectiva com o espaço através da 
indexação do corpo e podendo revelar nele novas perspectivas sobre 
o mundo, veiculadas pela experiência.
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Nesta primeira parte problematizamos os conceitos de território (vide 
cap.1), artesanato (vide cap.2), design (vide cap.3) e relacionamos estes 
três conceitos com o território português no capítulo 4.

 O conceito de território foi problematizado enquanto lugar 
civilizacional, da natureza, das pessoas, dos objectos ou seja, na sua 
dimensão cultural. Apresentou-se o conceito de cultura, como o 
que se obtém por tradição, mas, também, e não menos importante, 
pelo que se constrói, tendo sido observado por vários autores que o 
conceito de diferença, no qual os valores humanos são sublinhados, 
é fundamental para o entendimento das múltiplas culturas que 
coexistem hoje nos territórios.

Observou-se que a técnica no território é um instrumento 
humanizador do território e promotor de experiências, sendo 
catalisador de transformações espaciais, sociais, económicas e 
culturais, que, nas suas várias fases, moldaram o território. 

Observou-se que na grande maioria das sociedades 
contemporâneas, as suas dinâmicas actuais, decorrentes da aceleração 
do sentido do tempo, de utilização e ocupação do(s) território(s) pelas 
pessoas, conduzem à diluição de fronteiras entre o urbano e o rural, 
dando origem à líquidificação social que confere uma nova natureza 
aos reconhecidos territórios multiculturais de carácter urbano-
rural, onde se estima que em 2030 mais de 60% da população do 
mundo viverá. Estes territórios são também eles indutores de novas 
identidades e de novos desejos na procura de renovados sentidos para 
os lugares, como condição fundamental para a qualidade de vida das 
pessoas.
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Constatou-se que,  actualmente, a multiplicidade e diversidade 
de experiências não nos permite encontrar e definir um único sentido 
para os lugares contemporâneos, mas uma multiplicidade de sentidos 
que coexistem, e que advêm das relações das pessoas com o mundo 
e com os outros. Nesta perspectiva, evidenciou-se a importância da 
experiência vivida, isto é a experiência que nos permite estabelecer 
relações emocionais com o espaço transformando-os em lugares, o 
que possibilita estabelecer sentidos de pertença ou não pertença das 
pessoas com os lugares experienciados.

Concluiu-se que a cultura é fundamental para a qualificação 
dos territórios, podendo ser integradora de valores humanistas no 
pensamento económico, que consideramos necessário aos territórios 
actuais. Assim, o artesanato, actividade milenar de humanização do 
território, seguramente uma variável que induz à diferença necessária 
num mundo global, foi considerado, útil à ressignificação dos 
territórios contemporâneos de carácter urbano-rural, intuição esta 
que conduziu a que se considerasse o artesanato como chave de leitura 
para a investigação proposta: Os sentidos do Lugar. A valorização da 
identidade do território pelo design. 

No 2º capítulo observou-se, através de fontes de informação 
secundárias, que os processos produtivos artesanais de micro-escala 
e de carácter local, são consideradas como uma importante base 
da estrutura económica europeia, na qual, e do mesmo modo, a 
dimensão da estrutura produtiva portuguesa se insere. Contudo, este 
tecido produtivo europeu apresenta sérios riscos de sustentabilidade, 
uma vez que o conhecimento que o suporta é praticamente exclusivo 
de pessoas envelhecidas que muito brevemente deixarão de trabalhar, 
pelo que concluímos que a alteração desta realidade de forma a 
garantir a sua sustentabilidade é premente. 

A articulação destas duas circunstâncias: a dos territórios de 
carácter urbano-rural e a da frágil estrutura artesanal do tecido 
produtivo europeu carente de reestruturação e de ressignificação, 
reforçou a pertinência deste estudo, colocando o artesanato como 
chave de leitura do tema da presente investigação. 

Com o objectivo de investigarmos como é que o artesanato pode 
ser útil ao design para a resssignificação dos territórios contemporâneos, 
problematizamos o conceito de artesanato e constatámos que não 
são os produtos tradicionais artesanais que nos interessam, uma vez 
que, num número muito elevado de produtos, o seu valor de uso se 
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encontra desajustado às vivências contemporâneas; contudo, os seus 
processos nas perspectivas cultural, económica e social apresentam-
se muito pertinentes para a sociedade contemporânea. Deste modo, 
é o conhecimento artesanal que valorizamos neste estudo, pelo que 
preferimos utilizar a expressão Técnicas Artesanais, cunhada por 
Ortega Gasset, para o designar, uma vez que a palavra artesanato 
normalmente se associa aos produtos e não aos saberes.

Concluímos que o conhecimento das Técnicas Artesanais, 
decorrentes de actividades associadas a cada lugar, aos seus recursos 
materiais e imateriais, ou, dito de outro modo, a uma cultura local, 
construída ao longo do tempo, é útil à ressignificação dos territórios 
contemporâneos pelo Design, uma vez que a sensibilidade para o 
local é hoje relevante no contexto de um mundo globalizado, face a 
uma tendência evidente de homogeneização. Esta pertinência, que 
advogamos, das Técnicas Artesanais na contemporaneidade, provém 
de as considerarmos conhecimento caracterizador da biografia dos 
lugares – enquanto factor de identidade, ou seja, manifestação cultural 
dos territórios numa certa unidade de tempo – capaz de estabelecer 
relações emocionais de afecto e de pertença entre as pessoas num 
determinado território sócio-cultural e geográfico.

O capítulo 3 permite-nos concluir que o interesse dos designers 
pelos saberes artesanais é antigo, constituindo-se, em vários 
momentos, parte integrante da história do Design. 

Constatamos que actualmente há uma renovada e generalizada 
atenção por estas práticas ancestrais por várias áreas do saber, entre 
as quais se encontra a do Design. 

Concluímos através do estudo de alguns projecto desenvolvidos 
neste século de parcerias entre o Design e as Técnicas Artesanais que 
apresentaram resultados positivos para os territórios onde foram 
desenvolvidos, que o Design, enquanto disciplina relacional, pode 
ser um instrumento útil para alavancar o tecido produtivo europeu 
e, consequentemente, a economia europeia. 

Constatou-se nos projectos observados que o Design assume 
vários níveis de compromisso, nomeadamente de: 
•	 de promotor; 
•	 de co-autor (leitor, intérprete e transcriador); 
•	 de co-produtor (desenvolvendo as habilidades locais, reforçando 

as suas identidades); 
•	 de curador (identifica, organiza e partilha: comunicando 
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globalmente atribuindo sentido(s) ao produzido); 
•	 de gestor (consolidando a rede de competências, promovendo a 

sua continuidade e desenvolvimento sustentável, à escala local 
e global). 
Deste modo, o Design apresenta-se revelando a sua apetencia, a 

que historicamente aspira, como mediador  cultural, relacionando-se 
com uma rede muito alargada de actores num determinado contexto. 

 O capítulo 4 permite-nos concluir que as milenares Técnicas 
Artesanais existentes em Portugal continuam a ser estruturantes 
do tecido empresarial português, apesar da difícil legibilidade  dos 
seus resultados económicos que, certamente, estará associada à 
informalidade que afecta o sector. Observou-se que o conhecimento 
português das Técnicas Artesanais é factor de diferenciação positivo 
no mercado global, apesar do défice da marca Made in Portugal no 
mercado local e global. 



À procura de práticas 
sábias nos diálogos entre 
o Design e as Técnicas 
Artesanais
Nesta parte, investigam-se vinte e cinco anos de 
diálogos do Design com as Técnicas Artesanais, 
em Portugal, com a ambição de definir os 
factores que contribuem positivamente para 
as identidades dos lugares, conferindo-lhes 
visibilidade à escala global.

2ª  pa rte
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As Técnicas Artesanais  
como engenho na 
inovação em Design

Portugal precisa de Design.
Portugal precisa de Design.
Portugal precisa de Design.

Dizia repetidamente o designer António Sena 
da Silva; mas, também escreveu:

Será necessário regressar ao artesanato para 
recuperar as qualidades de presença expressiva 
familiar nos objectos de uso comum? 

António Sena da Silva, Cadernos de Design

5º  c a pítulo
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Apresentação dos critérios de selecção  
dos exemplos relevantes e do estudo de caso 
múltiplo

Os critérios de selecção que passaremos a apresentar permitiram 
circunscrever, nesta tese, o objecto de estudo a uma amostra de 
projectos realizados em Portugal – que serão apresentados, no 
âmbito desta investigação, como fontes de evidência – através de 
parcerias sensíveis à partilha e à combinação dos engenhos52tácitos 
das Técnicas Artesanais e dos conhecimentos técnico-científicos do 
Design, na perspectiva apresentada no enquadramento teórico de 
ecologias dos saberes (Santos, 2002c). Estas parcerias, a partir de leituras 
do património português, exploraram processos experimentais de 
co-criação, numa rede de constelação de valor, com a ambição da 
ressignificação dos territórios.

O primeiro critério que foi utilizado para a selecção dos projectos 
que se apresentam e estudam foi o de verificar se os projectos advêm 
de parcerias onde se identificam níveis de actuação de Design – que 
articulam e criam pontos de contacto na rede complexa de actores 
envolvida nos projectos – a partir de leituras do património português, 
nas quais as Técnicas Artesanais, representam um conhecimento 
tácito, rico e distintivo dos lugares, constituindo engenho, resiliente 
e impulsionador de criatividade em Design.

O segundo critério utilizado foi o de verificar se, nas parcerias, é 
possível observar processos experimentais de co-criação de valor (Borys 
e Jemison, 1989), entrelaçando saberes, através de relações de partilha 

52. Engenho é aqui entendido como a faculdade de conceber e realizar com arte de 
forma inventiva, com talento, destreza e habilidade (Silva, 2002).

5. 1
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em culturas de fronteira. Entendem-se aqui por culturas de fronteira, 
as definidas por Canclini:

(...) hoje todas as culturas são de fronteira. Todas as artes se 
desenvolvem em relação com outras artes: o artesanato migra do 
campo para a cidade; os filmes, os vídeos e canções que narram 
acontecimentos de um povo são intercambiados com outros, Assim 
as culturas perdem a relação exclusiva com o seu território, mas 
ganham em comunicação e conhecimento (Canclini, 1998: 348).

Esta tese de que todas as culturas são de fronteira defendida 
por Canclini, tem implícita os conceitos que já alimentaram o 
enquadramento teórico e a reflexão conceptual de modernidade 
líquida e de multiculturalismo (Bauman, 2000, 2007, 2011) existente 
na contemporaneidade e indutores de novos habitus (Bordieu, 1994), 
o que permite a criação dos novos produtos, que já apresentámos 
como artefactos e serviços que correspondem a desejos rurais, com desenhos 
urbanos, ou a desejos urbanos, com desenhos rurais. Estes novos produtos 
resultantes da objectificação (Miler, 1987) da combinação dos conceitos 
mencionados, atenuando, simultaneamente a diferenciação entre 
a cultura popular e erudita ou, como prefere afirmar Slavoj Zizek 
(1989), entre alta e baixa cultura, adjectivamo-los agora, também, de 
produtos de fronteira.

A selecção de projectos nos quais se identificaram os pressupostos 
estabelecidos conduziu à reunião de um conjunto de informações 
muito dispersa, e ainda não estudada pela lente do Design. 
Seleccionou-se uma amostra, de trinta e quatro experiências realizadas 
na sua maioria no século XXI, com excepção de três delas, o Grande 
Prémio de Design Artesanal, as Capuchinhas de Montemuro e a MGlass, 
que se realizaram no século XX, tendo-se realizado respectivamente as 
duas primeiras em 1987 e a MGlass em 1997. Estas três experiências, 
desenvolveram-se em ambientes sócio-geográficos e geo-culturais 
completamente distintos umas das outras, e foram pioneiras e 
relevantes na actuação do Design em Portugal, enquanto disciplina 
que resgata o conhecimento de Técnicas Artesanais procurando dar-
lhes visibilidade, através da sua transcriação em produtos e serviços 
glocais (Virilio, 2000), pelo que se considerou fundamental incluí-las 
neste estudo.

Nos exemplos que agora se apresentam identifica-se 
sistematicamente um verdadeiro trabalho de parceria (Amaro, 2008) 
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entre todos os actores que neles participam, onde a presença do 
Design tem como grande objectivo a ressignificação das Técnicas 
Artesanais, decorrentes de um saber tácito ancestral, rico e identitário 
dos lugares portugueses, mas frequentemente desvalorizado e isolado, 
sendo pouco reconhecido e, por consequência, se configura como um 
conhecimento em risco de se perder.

A informação coligida na amostra de projectos portugueses 
permite observar que Portugal não é excepção relativamente ao 
interesse actual demonstrado, de forma genérica por todo o mundo, 
pelo elevado número de parcerias entre o Design e as Técnicas 
Artesanais que se têm instituido e que as práticas destes diálogos, 
também em Portugal, têm vindo a aumentar exponencialmente desde 
o início do presente século. Em Portugal, contudo, a maioria destes 
projectos resulta em experiências efémeras. Neste contexto, para além 
de estudarmos os projectos com mais sucesso no mercado, fazemos 
referência a uma série de projectos efémeros, que por isso aqui são 
integrados enquanto fontes de evidência, porque são experiências 
significativas e ricas nos seus processos de trabalho de tradução e 
em alguns casos de transcriação das Técnicas Artesanais, mas que, 
contudo acabaram por não revelarem muita eficácia na ressignificação 
das técnicas envolvidas ou dos territórios que as acolheram.

A partir de uma primeira análise das trinta e quatro experiências, 
já referidas seleccionamos os sete projectos seguintes: Capuchinhas de 
Montemuro; Liliana Guerreiro; Boa Boca Gourmet; Saberes e Fazeres 
da Vila; Design e Ofícios; Técnicas Artesanais, Saberes Ancestrais; Água 
Musa, que constituem o caso de estudo múltiplo. 

O critério de selecção deste grupo de projectos foi o de 
só considerarmos as experiências iniciadas até ao final de 2011 
e comunicadas na web até ao final de 2012 e que, para além dos 
requisitos estabelecidos e apresentados, têm também uma relação 
comercial com o mercado. Nestas sete experiências o cliente 
constitui-se também como actor que participa e, nesta perspectiva, co-
produz valor (Normann e Ramirez, 2005), juntamente com os demais 
actores envolvidos nos processos, como veremos no desenvolvimento 
deste capítulo. 

Cada uma destas experiências – na qual se verificam trocas 
inter-geracionais com base em culturas formativas diversas – é um 
exemplo significativo de uma narrativa construída para a apresentação 
de uma amostra representativa dos vários processos de parcerias entre 
o Design e as Técnicas Artesanais, ao longo de 25 anos, em Portugal.
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Apresentação do protocolo de recolha 
de informação

Identificação dos dados:
•	 Localização;
•	 Designação;
•	 Contactos;
•	 Data de realização;
•	 Duração;
•	 Actores: promotores; patrocinadores; artesãos; designers; outros 

actores;
•	 Materiais;
•	 Técnicas;
•	 Missão;
•	 Descrição do processo;
•	 Observação dos artefactos;
•	 Meios de divulgação do projecto e dos produtos;
•	 Distribuição;
•	 Mercado.

A análise de elementos relevantes das experiências exigiu identificar:
•	 Os motivos primordiais para a realização da experiência;
•	 As características dos lugares onde são realizadas os projectos;
•	 Os promotores dos projectos;
•	 As relações das Técnicas Artesanais com os Lugares onde são 

realizados os projectos;
•	 A forma de integração das Técnicas Artesanais nos projectos 

– isto é, se são convidadas, se se auto-propõem; e surgem pela 
necessidade de viabilizar o projecto, ou por qualquer outra razão 

5.2



As Técnicas Artesanais como engenho na inovação em Design

152

que se venha a descobrir;
•	 As funções que desempenham estas Técnicas durante os 

processos criativos;
•	 A forma de integração do Design nos projectos e quais as 

funções que desempenha durante os projectos;
•	 O valor gerado na constelação de valor (Normann e Ramirez, 

1994) do produto;
•	 A importância do processo na criação de valor local;
•	 O alcance dos produtos, no mercado local e global;
•	 O valor da comunicação nos resultados alcançados;
•	 Os indicadores de sucesso no mercado actual;
•	 As consequências das experiências enquanto processo;
•	 As variáveis que contribuem para o sucesso dos projectos à escala 

local e global.

Para a análise de todos estes elementos relevantes, como já 
referimos no capítulo da metodologia, recorreu-se a várias fontes 
de evidência para a colecta de informação, tendo sido necessário 
para a compreensão dos processos das parcerias, realizar entrevistas 
a especialistas nas diferentes fases de investigação, o que possibilitou 
uma recolha de dados essenciais para a concretização do estudo. As 
entrevistas realizadas foram semi-estruturadas em quatro questões, 
que nunca foram colocadas directamente aos actores entrevistados, e 
realizadas através de um diálogo fluído com o objectivo de obter um 
conhecimento empírico, e teórico, dos diferentes actores participantes 
nos processos.

As quatro questões estruturantes para conduzir os diálogos com 
os entrevistados foram:
•	 O que o motivou a iniciar o trabalho em parceria com artesãos 

e designers?
•	 Quais os processos de trabalho utilizados?
•	 Porque é que as parcerias (através de redes horizontais de 

trabalho) do design com as técnicas artesanais resultam 
normalmente em projectos efémeros?

•	 Como poderiam estas parcerias, que resultam normalmente em 
projectos efémeros, ganhar viabilidade?

Nas experiências que compõem o estudo de caso múltiplo, foram 
elaboradas diversas entrevistas ao longo da investigação, de forma a 
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monitorizar o desenvolvimento dos projectos. Estas entrevistas são 
consideradas de um ponto de vista metodológico, como “abertas”, 
uma vez que nestes diálogos já existia uma cumplicidade entre o 
entrevistado e a entrevistadora sobre os temas em análise.
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Mapeamento de experiências seleccionadas de 
parcerias entre Técnicas Artesanais e Design 
em Portugal

5.3
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5.1 Mapa de localização dos lugares de residências dos promotores dos projectos.
local
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5.2 Mapa dos territórios de desenvolvimento dos projectos.
local regional nacional
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O mapeamento das experiência seleccionadas implicou perceber que, 
num número muito significativo de projectos, a localização geográfica 
dos seus promotores não coincide com a localização geográfica do 
desenvolvimento e concretização dos projectos. Esta constatação 
conduziu à realização de dois mapas53, como se pode ver nas figuras 
5.1 e 5.2, que relacionam geograficamente os projectos respectivamente 
com a localização dos seus promotores, e com os territórios nos quais 
os projectos foram desenvolvidos, tendo uns uma dimensão territorial 
local, outros regional e ainda outros nacional.

Analisando a figura 5.1, observa-se que em alguns locais há uma 
grande concentração de promotores de projectos e, analisando a figura 
5.2, observa-se que há regiões do país onde se constata uma maior 
concentração de projectos realizados. Estas análises foram sintetizadas 
nas figuras 5.3 e 5.4.

Na figura 5.3 observa-se que a região de Portugal onde se 
desenvolvem mais projectos é o Alto Alentejo, seguida do Baixo 
Alentejo, do Algarve e da zona da Marinha Grande, desenvolvendo-
se ainda alguns projectos, de dimensão territorial local, em alguns 
lugares muito específicos, que se localizam sobretudo no litoral norte 
e no interior centro de Portugal.

Da análise da figura 5.4 pode-se concluir que os promotores dos 
projectos se encontram localizados sobretudo no litoral português, no 
seu território mais urbano, sendo possível identificar quatro níveis de 
concentração de promotores.

Observa-se que as duas maiores concentrações de promotores 
se localizam nas duas maiores cidades de Portugal, em Lisboa e no 
Porto, nas quais vivem um grande número de designers portugueses. 
Nas cidades de Aveiro, Coimbra e das Caldas da Rainha também 
se observa uma concentração elevada de promotores de projectos. 
Nestas três últimas cidades a promoção dos projectos deve-se 
respectivamente ao curso de Design da Universidade de Aveiro; ao 
Centro de Formação Profissional do Artesanato (CEARTE)54 que 

53. Ver mapas completos em anexo nas pág. 599 e 601
54. O CEARTE é um centro de formação participada, criado em 1986 através de um 

5.3 Mapa síntese da concentração 
geográfica dos territórios de  
desenvolvimento dos projectos. As áreas 
representadas a laranja escuro são aquelas 
onde se verifica existirem um maior 
número de projectos.

5.4 Mapa síntese da concentração 
geográfica dos lugaes de residência dos 
promotores dos projectos. As circunferências 
maiores correspondem às áreas onde se 
encontram o maior nº de promotores. 
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tem a sua sede na cidade e Coimbra, e às associações associadas à 
produção artesanal de vidro e de olaria localizadas nas Caldas da 

protocolo entre uma entidade privada, a Cáritas Diocesana de Coimbra e o Instituto 
de Emprego e Formação Profissional (IEFP). É, no presente, uma empresa pública e o 
único centro de formação para o Artesanato em Portugal, que dá formação em todo o 
país em parceria com a Federação Portuguesa de Artes e Ofícios (FPAO), as Associações 
de Artesãos e outras entidades de apoio ao artesanato. Este centro trabalha diariamente 
para a qualificação dos artesãos e a desejada inovação do sector. Informação obtida em 
www.cearte.pt, visitado em Junho de 2012.

5.5 Mapa de representação dos 
projectos cuja a localização dos 
promotores se inscreve no território de 
desenvolvimento dos próprios projectos.  
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Rainha, sendo nesta última cidade a presença da ESAD das Caldas da 
Rainha um incentivo à promoção dos projectos. Num terceiro nível 
de concentração de promotores de projectos encontra-se localizado na 
cidade de Viana do Castelo, Faro e Travassos. Em Viana do Castelo, 
os projectos são promovidos pelo Curso de Design do IPVC; em Faro, 
são promovidos pela CCDR Algarve e pela Associação de Designers do 
Sul e, Póvoa do Lanhoso, os projectos ficam a dever-se ao Museu do 
Ouro, instituição que interpreta a forte concentração de artesãos de 
filigrana aí fixados. Ainda é possível nesta figura observar a existência 
de alguns promotores de projectos localizados de forma pontual e 
dispersa, maioritariamente no interior de país.

As figuras 5.5 e 5.6 resultam, de novo, da comparação dos dois 
mapas das figuras 5.1 e 5.2, onde podemos observar que, dos trinta 
e quatro projectos, quinze experiências, nas quais estão incluídos 
todos os projectos que integramos no estudo de caso múltiplo, 
têm a localização dos promotores inscrita na área de influência de 
desenvolvimento dos projectos. No entanto, esta coincidência não foi 
considerada parâmetro de selecção dos projectos do estudo de caso 
múltiplo. A partir deste dado, talvez se possa concluir que a relação 
de proximidade dos promotores com o território de desenvolvimento 
dos projectos possa ser considerada um factor de indução de sucesso 
das experiências.

5.6 Mapa de representação dos 
territórios de desenvolvimento dos 
projectos que constituem o estudo de 
caso múltiplo.



161

5.4 Design e Técnica na significação dos Lugares:  
sete olhares
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Nos projectos seleccionados para amostra que, como já referido, são 
aqui apresentados como fontes de evidência, verifica-se o cumprimento 
dos critérios pré-estabelecidos. Contudo, a diversidade identificada 
na génese dos projectos, nos seus promotores e, ainda, nos processos 
dos próprios projectos – por uma questão de operacionalidade na sua 
análise – conduziu à identificação de alguns factores que permitiram, 
de algum modo, organizar a complexidade da rede de informação 
coligida. A primeira fase de análise baseou-se na realização de um 
quadro de síntese55 da informação recolhida, relativa a todos os 
projectos, através da qual foi possível identificar os denominadores 
comuns, ou seja, a natureza das relações entre actores, que são mais 
comuns nos projectos, assim como perceber quais os projectos que 
estabelecem actualmente ligações com o mercado.

Analisando os promotores dos projectos foi possível detectar a 
sistemática existência de uma diversidade e complexa rede de actores 
envolvida, constituída por: escolas de design, designers, associações 
de designers, artesãos, associações de artesãos, associações industriais, 
empresários, agentes culturais, instituições públicas de administração 
regional ou de formação. Esta heterogeneidade ampla de actores que 
se organizam em parcerias privadas ou públicas, ou ainda em parcerias 
público-privadas, para viabilizar o desenvolvimento dos projectos, 
conduziu à identificação, em cada um deles, do tipo de promotores 
que lhes deram origem. Foi possível constatar, curiosamente, que 
os projectos surgem umas vezes por iniciativa de Artesãos, ou por 
solicitação de outros actores associados às Técnicas Artesanais, em 
outros casos surgem por iniciativa de Designers e, ainda, decorrem 
de iniciativas da Administração Pública, através de Comissões de 
Coordenação de Desenvolvimento Regional (CCDR), com o objectivo 
do desenvolvimento sócio-económico e promoção turística dos 
território sob tutela.

É notório que um número significativo de projectos está 
associado à Academia, que também tem vindo a integrar nos 
curricula dos Cursos Superiores de Design, projectos que envolvem 
as Técnicas Artesanais. Observou-se ainda, que estes projectos não 
são só promovidos pelos próprios cursos de Design, mas também 
por actores relacionados com as Técnicas Artesanais, convidando os 

55. Ver mapa, em anexo na pág. 597, da informação em análise, relativa aos projectos 
seleccionados para integrarem a amostra dos Sete olhares sobre as relações do Design 
com Técnica na significação dos Lugares, nos últimos 25 anos, em Portugal..
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Cursos de Design ao desenvolvimento de projectos em parceria.
Após a observação e interprtação dos dados foi possível 

concentrar os projectos em apenas três grandes grupos, uma vez 
que foram identificados com clareza que os seus promotores: actores 
associados às Técnicas Artesanais, ou ao Design, ou ainda gestores 
públicos. Definem-se por este único critério os três grupos agora a 
ter em conta. 

5.7 Mapeamento dos projectos 
promovidos por actores associados às 
Técnicas Artesanais. 
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5.8 Mapeamento dos projectos 
promovidos por actores associados ao 
Design. 
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O primeiro grupo, constituído por projectos promovidos por 
actores associados às Técnicas Artesanais, está representado pelas 
seguintes iniciativas: Capuchinhas de Montemuro (1987); Mglass 
(1997); Leveza Reanimar a Filigrana (2002); Formas de Vida (2003); 
Atípico (2003); Velhos Saberes, Novas Tendências (2004); Desafios 
(2005); AvantCraft (2005); Desenhar a Tradição (2005); Experimenta o 
Campo, EXOC (2006); Do Oeste – Novos Conceitos do Produto Artesanal 
(2006); Saberes e Fazeres da Vila (2009); Edição Exclusiva (2011); Artes 
de Trabalhar Fibras Vegetais (2012). Deste conjunto de projectos, as 
iniciativas Leveza Reanimar a Filigrana (2002), Formas de Vida (2003) 
e Experimenta o Campo EXOC (2006) foram propostas à Academia.

Neste conjunto de projectos, o Design é um actor “convidado”  
e, deste primeiro grupo de parcerias, os projectos Capuchinhas de 
Montemuro e Saberes e Fazeres da Vila são hoje projectos que estão 
consolidados no mercado. 

O segundo grupo de projectos, promovido por actores 
associados ao Design, é constituído pelas seguintes experiências: 
Design Artesanal (1987); Re/inventar a Matéria (2001); Magna Mater 
(2002); Significados da Matéria no Design (2004); Boa Boca Gourmet 
(2004); Liliana Guerreiro (2004); Memória do Futuro (2006); Velhas 
Técnicas, Novos Conceitos (2006); Arouca Mais Sustentável (2006); 
Nuance (2007); Sentir o Planeta Terra (2008); Cultura Intensiva (2010); 
Design e Ofícios (2011); Editoria (2012); Mexetrada (2012); Projecto 
em Aberto (2012); Helena Cardoso (2013); À Capucha (2013). Deste 
conjunto de projectos, as experiências Magna Mater (2002), Memória 
do Futuro (2006), Arouca Mais Sustentável (2006), Nuance (2007) 
e Sentir o Planeta Terra (2008) são produto da Academia; Liliana 
Guerreiro (2004) e o Projecto em Aberto (2012) surgem na sequência 
de um projecto desenvolvido na Academia. Neste último conjunto 
de projectos, o Design  é agente proponente. 

Deste segundo grupo, os projectos Boa Boca Gourmet, Liliana 
Guerreiro, Design e Ofícios, Helena Cardoso, Mexetrada, À Capucha 
são projectos que têm os seus produtos à venda no mercado e 
estão divulgados na web. Contudo, os dois últimos projectos – 
Mexetrada e À Capucha – são muito recentes, posteriores a 2011, 
o ano que se considerou limite para a integração dos projectos no 
estudo de caso múltiplo. A marca Helena Cardoso, que surge na 
sequência do trabalho desenvolvido durante cerca de trinta anos, 
pela designer Helena Cardoso, enquanto investigadora e consultora, 
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co-autora de milhares peças de vestuário produzidas artesanalmente, 
também se apresenta enquanto projecto com sítio próprio na rede 
telemáticaa partir de 2013, pelo que, por este motivo, a integramos 
nesta investigação interligada com o projecto das Capuchinhas de 
Montemuro. A identificação dos promotores deste segundo grupo 
permite concluir que os projectos que conseguem sobreviver 
comercialmente no mercado são promovidos e desenvolvidos por 
designers empreendedores. 

O terceiro grupo de projectos é constituído apenas pelos 
projectos TASA (2010) e Água Musa (2011) promovidos, directa ou 
indirectamente, por entidades da administração pública regional. 
Ambos os projectos resultam de encomendas formuladas a Designers, 
sendo requisito da missão a integração das Técnicas Artesanais nos 
projectos, para a produção de produtos comerciais de enfatização 
identitária dos territórios de acolhimento dos projectos. Os dois 
projectos têm, uma relação estabelecida com o mercado. 

Podemos, portanto, concluir da análise dos agentes promotores 
que o sucesso dos projectos não depende do facto de serem 
promovidos por designers ou por artesãos, uma vez que a partir da 
amostra analisada verificamos haver nos dois grupos de projectos 
associados a estes dois tipos de agentes promotores projectos com e 
sem sucesso no mercado.   

Tentando perceber as causas primordiais para os projectos, foi 
possível identificar seis razões principais, que podem ser observadas 
com sentidos e significados diferentes ao longo dos tempos, 
nomeadamente:
•	 A necessidade de encontrar novos mercados para as Técnicas 

Artesanais, promovendo, naturalmente, os seus territórios de 
origem; incluem-se também aqui alguns projectos que têm 
associada à sua génese uma função formativa;

•	 A necessidade de encontrar meios de subsistência locais para 
fixar a população;  

•	 A concretização de uma encomenda de “produtos identitários”, 
com o objectivo de ressignificação das Técnicas Artesanais e 
promoção dos territórios;

•	 A concretização de uma encomenda de produtos produzidos 
com técnicas artesanais, como política cultural de promoção 
turística dos territórios.
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•	 A missão de divulgar à sociedade as possibilidades de actualização 
das Técnicas Artesanais pelo Design;

•	 Uma atitude empreendedora de designers que vêem nestas 
parcerias uma inovadora possibilidade profissional;

•	 Depois de identificadas estas seis razões foi possível perceber que 
a cada uma delas corresponde um grupo de projectos.

5.9 Mapeamento dos projectos 
promovidos por instituições públicas. 
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Assim, o primeiro grupo de projectos é constituído pelos 
que surgem da necessidade de promoção das Técnicas Artesanais, 
encontrando-lhes novos mercados (fig. 5.10). Incluímos aqui os 
projectos Mglass (1997); Significados da Matéria no Design (2004); 
Desenhar a Tradição (2005); Velhas Técnicas, Novos Conceitos (2006); 
Do Oeste – Novos Conceitos do Produto Artesanal (2006). Integram-se 
ainda neste grupo, os projectos que simultaneamente têm um carácter 
formativo, nomeadamente, os projectos inseridos na Academia, nos 
Cursos Superiores de Design das Universidades e dos Politécnicos 
Portugueses de que são exemplos: Reanimar a Filigrana (2002); 
Formas de Vida (2003); Magna Mater (2003); Experimenta o Campo, 
EXOC (2006); Memória do Futuro (2006); Nuance (2007); Sentir o 
Planeta Terra (2008); Arouca Mais Sustentável (2006). Incluem-se 
ainda neste grupo os projectos também formativos fora da academia 
Velhos Saberes, Novas Tendências (2004); Desafios (2005); AvantCraft 
(2005); Artes de Trabalhar Fibras Vegetais (2012); Projecto em Aberto 
(2013). 

O segundo grupo é constituído pelos projectos Capuchinhas 
de Montemuro (1987) e Saberes e Fazeres da Vila (2009), que têm a 
sua génese na necessidade de encontrar meios de subsistência  locais. 
As Técnicas Artesanais, em ambos os projectos, surgem porque era 
o único conhecimento que detinham estas pessoas, embora já não 
o utilizassem porque tinha deixado de lhes garantir sustento. Em 
ambos os projectos a necessidade e vontade de permanecer nos 
lugares de pertença foi manifestada pela população; no caso das 
Capuchinhas de Montemuro, por um grupo de jovens num curso de 
formação profissional no Porto, e no caso do Saberes e Fazeres da 
Vila, por um grupo de pessoas, já de meia idade, que se encontravam 
desempregadas, na igreja de Manteigas pela altura do Natal. As 
Técnicas Artesanais são identificadas, no caso das Capuchinhas, por 
um grupo de pedagogas do qual se destaca a estilista Helena Cardoso, 
e no caso dos Saberes e Fazeres da Vila, por dois empresários locais: 
Isabel Costa e João Tomás. O Design foi o conhecimento incorporado, 
– novo e exterior a estes lugares – que possibilitou a ressignificação 
das Técnicas Artesanais, garantindo sustento à população local, 
invertendo a desertificação do território e garantindo mesmo a sua 
regeneração e crescimento.
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5.10 Mapeamento do 1º grupo de 
projectos: os que surgem por necessidade 
de promoção das Técnicas Artesanais. 
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Nos dois projectos, as Técnicas Artesanais revelaram-se como 
conhecimento de valor, capaz de alavancar negócios de sucesso, 
que continuam a crescer de forma sustentável, e têm demonstrado 
capacidade para gerar novas e diversificadas parcerias ampliando os 
negócios.

Destacamos, no âmbito desta investigação, o trabalho da estilista 
Helena Cardoso, que foi distinguida pela UNESCO, na sequência de 
um longo trabalho de investigação das técnicas artesanais têxteis 
do norte de Portugal, iniciado há cerca de trinta anos nas serras 
de Montemuro, da Freita, de Arga e do Marão, com o objectivo 
de combater a desertificação dos seus territórios. Em 2013, Helena 
Cardoso que já tinha apresentado as suas criações em vários países 
europeus, dá continuidade à internacionalização do seu trabalho 
através da sua loja online56 e apresenta, em Macau, a sua primeira 
colecção fora da Europa.

O terceiro grupo integra o projecto Técnicas Artesanais, Soluções 
Actuais – TASA (2010), uma experiência promovida pela CCDR Algarve, 
que decorre de uma proposta de desenvolvimento sócio-económica 
do Algarve, através da afirmação da actividade artesanal como profissão 
do futuro57, ambicionando simultaneamente a promoção turística 
do território regional. Como é referido pelos promotores no site do 
projecto: 

O projecto TASA centra-se na inovação estratégica do produto 
artesanal, na perspectiva da sua valorização, re-identificação 
e re-interpretação. Contextualizando-o com necessidades 

56. No sítio www.helena cardoso.pt.
57. Objectivo geral apresentado pela Eng.ª Alice Prisco, coordenadora do projecto pela 
CCDR Algarve.

5.11 Mapeamento do 2º grupo de 
projectos: os que surgem por necessidade 
de encontrar meios de subsistência locais.
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contemporâneas, no sentido de reabilitar o seu estatuto cultural e 
comercial.58

Em específico, o projecto TASA é pensado e construído recorrendo 
ao resgate das Técnicas Artesanais locais, difusas no território, para 
a formalização de novos produtos identitários do Algarve, úteis e 
desejados por pessoas de hoje.

O quarto grupo é constituído pelo projecto Água Musa (2011). 
Esta é uma iniciativa promovida pela Agência para o Desenvolvimento 
Turístico das Aldeias do Xisto (ADXTUR), sob a tutela da CCDR do 
Centro. O projecto Água Musa decorre de uma política de promoção 
turística das Terras do Xisto, sendo desenvolvido a partir de um 
elemento omnipresente nas paisagens destas aldeias, a água, através do 
resgate de Técnicas Artesanais locais e nacionais para a formalização 
de produtos. A colecção Água Musa apresenta-se desde o seu início 
como um factor institucional de promoção turística das Aldeias de 
Xisto, tendo sido criada, desenvolvida e colocada no mercado com 
esse objectivo.

58. In http//www.projectotasa.com, visitado em 2 de Junho de 2012.

5.12 Mapeamento do 3º grupo de 
projectos, constituído por uma iniciativa 
que ambiciona a ressignificação das 
Técnicas Artesanais de um região 
e simultâneamente promovê-la 
turisticamente. 

5.13 Mapeamento do 4º grupo de 
projectos, constituído por uma iniciativa 
que ambiciona promover o território 
explorando os seus valores identitários, 
utilizando Técnicas Artesanais nacionais.
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5.14 Mapeamento do 5º grupo 
de projectos, constituído pelas 
experiências que ambicionam divulgar 
as possibilidades de actualização das 
Técnicas Artesanais pelo Design.

5.15 Mapeamento do 6º grupo de 
projectos, constituído pelas experiências 
que surgem devido a uma atitude 
empreendedora de designers.
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O quinto grupo envolve experiências que nascem com a missão 
de divulgar as possibilidades de actualizar as Técnicas Artesanais pelo 
Design. Nele se integram os projectos Design Artesanal (1987), Re/
inventar a Matéria (2001), Atípico (2003), Edição Exclusiva (2011) e 
Editoria (2012). A exposição Design Artesanal é o resultado de um 
concurso promovido pela Associação Regional de Cultura e Arte 
(ARCA), em Vila Nova de Cerveira. Os projectos Re/inventar a Matéria, 
Atípico e Editoria integraram grandes eventos culturais portugueses, 
sendo o Atípico inserido no programa de Coimbra Capital da Cultura,  o  
Re/inventar a Matéria no programa Porto Capital Europeia da 
Cultura, e o Editoria inserido nos programa Guimarães Capital 
Europeia da Cultura. O projecto Edição Exclusiva surgiu na sequência 
da celebração dos 25 anos do CEARTE.

Os projectos Boa Boca Gourmet (2004), Liliana Guerreiro 
(2004), Cultura Intensiva (2010), Design e Ofícios (2011), Mexetrada 
(2012), À Capucha (2013) e Helena Cardoso (2013) resultaram de 
uma atitude empreendedora de designers que, numa fase inicial 
da sua carreira profissional, investigaram Técnicas Artesanais e 
desenvolveram trabalhos em parceria com artesãos, promovendo as 
Técnicas Artesanais na actualidade, constituindo um sexto e último 
grupo.

Esta análise alargada das causas que originaram as parcerias  
entre o Design e as Técnicas Artesanais permite observar que os 
projectos que têm na sua génese um carácter formativo, ou a função 
de divulgar à sociedade as possibilidades de actualização da Técnicas 
Artesanais pelo Design, não estabelecem relações comerciais imediatas 
com o mercado. Em ambos os casos, como veremos posteriormente, 
esgotaram a sua finalidade numa exposição sem qualquer fim 
comercial.

A identificação das causas dos projectos possibilitou constatar 
que, das trinta e quatro fontes de evidência, as sete iniciativas que 
integram o estudo de caso múltiplo – os projectos iniciados até 2011, 
divulgados na web até 2012 e que actualmente mantêm relações com 
o mercado, constituem a totalidade do segundo, terceiro e quarto 
grupos, sendo as outras três experiências pertencentes ao sexto grupo. 
Sublinha-se que o projecto Liliana Guerreiro foi antecedido de uma 
experiência proporcionada pela Academia, (ESAD de Matosinhos). 
Salienta-se, ainda, que quer o trabalho desenvolvido por Helena 
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Cardoso, que se afirma também com a marca Helena Cardoso, quer 
a experiência Cultura Intensiva, desenvolvida pelo The Home Project, 
são ambos indutores respectivamente dos projectos Capuchinhas de 
Montemuro e Técnicas Ancestrais, Saberes Actuais (TASA).

Assim sendo, julgamos que a relação existente entre as Técnicas 
Artesanais, o Design e as razões que fazem eclodir os projectos 
poderão ter alguma influência no seu sucesso, o que será analisado no 
estudo de caso múltiplo a partir da primeira proposição estabelecida.

Durante o reconhecimento das causas e dos promotores dos 
projectos, observou-se que os níveis de actuação do Design nos vários 
projectos são múltiplos e simultaneamente diversos. Esta constatação 
será investigada, no estudo de caso múltiplo, considerando a segunda 
proposição definida, com o objectivo de identificar quais os níveis 
possíveis de actuação do Design nas parcerias com as Técnicas 
Artesanais.

Foi possível ainda observar, através do quadro de informação 
realizado, que há experiências que transitam de uns projectos para os 
outros. Num número muito significativo de casos, a informação foi 
coligida através de fontes primárias, que relacionavam vários contextos 
e simultaneamente vários projectos, envolvendo pessoas, que de forma 
afectiva contavam as histórias de projectos que, muitas das vezes, são 
inseparáveis das histórias e das experiências de vida das pessoas. Por 
este motivo, julga-se que esta informação se pode vir a configurar 
como um contributo fundamental e esclarecedor do estudo de caso 
múltiplo e simultaneamente útil para demonstrar a pertinência da 
terceira proposição apresentada na presente investigação.

A análise das inter-ligações entre estas experiências – através da 
qual foi possível identificar que alguns dos seus líderes são também 
actores, em mais do que um dos projectos seleccionados, e perceber 
que à razão primordial apresentada como causa indutora de cada 
projecto se associa um conjunto de factores favoráveis à realização 
das experiências – ajudam a compreender cada um dos sete projectos 
do estudo de caso múltiplo e, simultaneamente, contextualizam-nos 
na história das parcerias do Design com as Técnicas Artesanais em 
Portugal.

Assim, enquadrando cada um dos projectos que constituem 
o estudo de caso múltiplo numa narrativa relatam-se as iniciativas 
que interligam a totalidade dos trinta e quatro projectos pré-
seleccionados de diálogos do Design com a Técnica, compreendida 
aqui como Técnica Artesanal. Os projectos que constituem cada uma 
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das sete narrativas  surgem, muitas vezes, por motivos diversos uns 
dos outros. Por vezes, alguns destes motivos são transversais a mais 
de uma experiência. Desta forma, e porque cada uma das narrativas 
apresenta projectos com diversas causas, as narrativas, que designamos 
por olhares, foram desenvolvidas a partir de temas aglutinadores:

O renascer da Técnica;
Técnica e Academia;
Amplificação da Técnica;
Sustentabilidade dos Lugares pela Técnica; 
Técnica, Loci e Cultura;
A Forma do Conhecimento da Técnica;
Politização da Técnica.

O renascer da Técnica conta como as Técnicas Artesanais têm 
sido, ao longo de vinte e cinco anos, conhecimento, a que chamamos 
engenho, resiliente e impulsionador de criatividade em Design, numa 
das regiões mais pobres da Europa nos anos oitenta do séc. passado.

A Técnica e Academia conta como alguns projectos inseridos nos 
Cursos Superiores de Design têm incorporado o tema das Técnicas 
Artesanais, assim como algumas repercussões destas experiências 
académicas na vida profissional de jovens designers.

A Amplificação da Técnica conta  como os artesãos e os designers 
foram sensíveis à partilha e à combinação dos seus conhecimentos 
tácitos e técnico-científicos, na perspectiva de amplificar a diversidade 
local das Técnicas Artesanais à escala global.

A Sustentabilidade dos Lugares pela Técnica conta experiências de 
parcerias de Design com a Técnica, geradoras de novas vivências de 
territórios, nos quais as Técnicas Artesanais, na primeira década do 
século XXI, continuavam a constituir valor distintivo dos Lugares que 
se encontravam numa situação sócio-económica deprimida.

A Técnica, Loci e Cultura conta  como designers investigaram as 
Técnicas Artesanais, numa perspectiva conceptual de desenvolvimento 
sustentável, a partir de análises semióticas da realidade. Apresenta-se, 
ainda, um projecto promovido pelo Estado português, que decorre 
de uma dos eventos realizados com ambição acima descrita, e que 
procura, através do Design, afirmar os ofícios artesanais como uma 
profissões de futuro.

A Forma do Conhecimento da Técnica conta como as Técnicas 
Artesanais são conhecimento em risco de esquecimento, mas ainda 



As Técnicas Artesanais como engenho na inovação em Design

capaz de promover o desenvolvimento profissional de designers e, 
sobretudo, de jovens designers que demonstram um interesse, que 
tem vindo a aumentar exponencialmente, pela investigação e registo 
destas técnicas e pela sua preservação enquanto motor contemporâneo 
de inovação.

A Politização da Técnica conta na sequência de um trabalho 
de politização das possibilidades de ressignificação das Técnicas 
Artesanais pelo Design – aqui política é entendida como “tornar 
público” – o reconhecimento do Estado português do valor actual dos 
diálogos das Técnicas Artesanais e do Design na promoção turística 
dos seus lugares (local e globalmente).
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5.4 .1 O renascer da Técnica

Inicia-se a descrição dos exemplos seleccionados pelas Capuchinhas 
de Montemuro, projecto que surge em 1987 associado ao Design 
através da designer Helena Cardoso, na sequência de dois cursos de 
formação profissional de corte e costura. O primeiro curso realizou-
se em Campo Benfeito, em 1985, e posteriormente um outro foi 
realizado no Porto, promovido pela Comissão para a Igualdade dos 
Direitos das Mulheres (CIDM), no qual participaram as três artesãs 
Henriqueta Félix, Helena Cardoso e Ester Duarte.

Em 1985, a aldeia de Campo Benfeito, em Castro Daire, de onde 
são naturais as artesãs, não lhes oferecia trabalho capaz de lhes garantir 
autonomia financeira, mas nenhuma das três artesãs queria abandonar 
a aldeia à procura de melhores condições de vida. Como revelou 
Helena Cardoso na entrevista59 que se realizou no âmbito da presente 

59. Entrevista realizada no Porto, na asa da designer a 7 de Agosto de 2013, e transcrita 
pela autora.
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5.16 Mapa de localização dos territórios 
nos quais foram desenvolvidos os 
projectos incluídos nesta narrativa. 

5.17 Mapa de localização dos lugares 
de residência dos promotores dos 
projectos incluídos nesta narrativa. 
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investigação, citamos: as aldeias desta região de Portugal nos anos 
oitenta do séc. passado ficavam ao cuidado das mulheres, que a tradição 
“mandava” ficarem a tomar conta da família e do lar. Isto porque eram 
comum os homens emigrarem à procura de melhores condições de vida 
(Cardoso, 2013). O projecto nasce com o objectivo da sobrevivência 
destas três artesãs no seu território de origem, através da manutenção 
e preservação de um património que não tinha viabilidade, isto é, os 
saberes tradicionais locais, dependentes das etnotecnologias da aldeia.

Numa fase inicial, e durante oito anos, o projecto das 
Capuchinhas obteve apoios internacionais da Comunidade Europeia, 
através de uma acção do Instituto dos Assuntos Culturais (ICA), que 
iniciou, em 1982, um projecto de desenvolvimento integrado, na zona 
da Serra de Montemuro. Uma vez que esta zona foi considerada 
uma das zonas mais carenciada da Europa, os apoios foram obtidos 
através de uma organização Sueca, o Siv Follin, com o objectivo de 
lutar contra a desertificação deste território. Esta organização tinha 
como método de trabalho identificar os conhecimentos e os meios 
de produção que permitissem aos cidadãos habitarem com dignidade 
os seus lugares de origem. Neste sentido, o trabalho iniciou-se em 
Campo de Benfeito, perguntando:

O que é que as pessoas queriam fazer?
E o que é que as pessoas se propunham fazer?

Foi, desta forma, que se iniciou uma reflexão com as artesãs 
de Campo de Benfeito, sobre os seus conhecimentos técnicos e o 
modo de os aproveitar no sentido de um desenvolvimento pessoal 
que proporcionasse a criação de postos de trabalho que, neste caso, 
teve como consequência a revalorização das técnicas artesanais locais  
utilizadas para a produção de capuchas, um agasalho tradicional da 
serra de Montemuro.

Assim, com o apoio da designer Helena Cardoso e de pedagogas 
entre as quais foi possível identificar Bonina Pedro e Elvira Leite 
procedeu-se ao levantamento dos conhecimentos locais endémicos, 
tendo sido identificada a tecelagem como um conhecimento capaz de 
gerar, de novo, o sustento para as pessoas da aldeia. Neste processo, 
como nos disse Helena Cardoso, na entrevista realizada, foi importante  
a sua visita à aldeia, no qual viu uns sacos com ração, de tecidos 
bonitos, produzidos manualmente, que estavam num canto de uma 
das casas. Identificando que tinham sido tecidos na aldeia, percebeu 
que havia ali conhecimento escondido e desvalorizado, porque as 
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mulheres de Montemuro diziam que tecer não dava dinheiro.
A partir deste conhecimento, iniciou-se um trabalho de 

investigação com o objectivo de reflectir sobre como é que, a partir 
desta técnica artesanal de tecelagem, se poderiam criar novos produtos 
e modelos com viabilidade comercial no mercado contemporâneo.

Considera-se importante referir aqui que a Helena Cardoso foi 
convidada para o projecto, em 1987, porque tinha tido sucesso com 
um projecto idêntico na aldeia da Relva, através de uma acção do 
Instituto dos Assuntos Culturais (ICA), também ele financiado pelo 
Siv Follin. O projecto da aldeia da Relva incorporava oito mulheres 
que trabalhando a lã. Para se perceber a importância do projecto 
na aldeia da Relva é importante referir que antes da intervenção 
de Helena Cardoso, as mulheres na aldeia da Relva queimavam ou 
enterravam a lã, que resultava da tosquia das ovelhas elaborada pelos 
homens da aldeia, porque não sabiam o que fazer com ela, uma vez que 
só confeccionavam em lã gorros, luvas e meias, que tinham aprendido 
com as suas mães (Cardoso, 2013). Segundo Helena Cardoso, enterrar 
e queimar a lã é uma prática que ainda permanece noutras aldeias de 
Portugal. Apesar do enorme sucesso do projecto da aldeia da Relva 
enquanto foi integralmente apoiado pelo ICA, as artesãs desta aldeia 
habituaram-se a contar com os subsídios para trabalharem e não 
conseguiram construir a necessária autonomia para que o projecto 
se tornasse auto sustentável, apesar de se terem organizado numa 
cooperativa: a Cooperativa Combate ao Frio.

Pelo contrário, em Campo Benfeito, como referiu Helena 
Cardoso, do seguinte modo:

As três artesãs conseguiram não só desenvolver o projecto de forma 
a garantir autonomia económica para o grupo, como também 
envolveram no projecto, enquanto tecedeiras, senhoras mais velhas, 
as suas mães D.ª Augusta e D.ª Ofélia, arte que dominavam, 
mas que tinham deixado de realizar por não lhes garantir 
qualquer provento. Mais tarde, outras duas artesãs, a Isabel e a 
Engrácia foram também incorporadas no projecto como tecedeiras, 
aprendendo a técnica com a D.ª Augusta e a D.ª Ofélia (Cardoso, 
2013).

O espaço na aldeia para o desenvolvimento do projecto foi o edifício 
da escola primária, cedido pela Câmara Municipal de Castro Daire, 
então desactivada, por já não haver crianças na aldeia em fase escolar. 

5.18 Fotografia das artesãs Henriqueta 
Félix, Engrácia Félix, Isabel Rodrigues 
e Ester Duarte que actualmente 
trabalham na cooperativa Capuchinhas 
de Montemuro, continuando as artesãs 
Helena Félix e Ofélia Duarte que não 
estão na fotografia a serem sócias.
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Como nos disse em entrevista60 a artesã Ester Duarte, as últimas 
crianças a aprender naquela escola tinham sido elas próprias.

As Capuchinhas constituíram-se como cooperativa em 1999 e, 
quando terminaram os apoios financeiros, o projecto continuou a 
crescer de forma autónoma. Inicialmente realizavam as colecções com 
a colaboração da Helena Cardoso, tendo posteriormente as artesãs 
contratado a designer Paula Caria, com quem criam e renovam 
anualmente duas colecções – uma de Inverno e outra de Verão. A 
marca Capuchinhas de Montemuro surgiu naturalmente, mantém-se 
no mercado até hoje e já se encontra à venda por web, em site próprio.

Sobre as Capuchinhas, Teresa Perdigão escreve em 2008:

Agora que já sabemos que estas raparigas, cedo feitas mulheres, 
persistem há mais de 20 anos, lutando em conjunto pela sua 
independência económica e pelo desenvolvimento local e 
regional, vejamos objectivamente outros aspectos que fazem delas 
trabalhadoras de sucesso, em meio rural: implicaram a comunidade 
no projecto, recorrendo aos saberes antigos das mulheres mais velhas 
no que diz respeito às técnicas de tecelagem e de tintos; aproveitaram 
os teares que, sem uso, inevitavelmente apodreceriam e, como tantos 
outros exemplos que conhecemos, serviriam de alimento às lareiras, 
no Inverno. Aprenderam a usar as plantas e folhas de àrvores para 
tingirem a linho e a lã, matérias-primas ecológicas, tratadas com 
técnicas, também elas completamente ecológicas. Travaram a 
desertificação da aldeia. Não só ficaram elas, como também os 
rapazes que, entretanto se tornaram seus maridos e que deram à 
aldeia mais seis crianças – as primeiras que, nos últimos vinte anos, 
voltaram à escola e que têm idades compreendidas entre os 8 e os 12 
anos (...) e inovaram, criando novos modelos para tecidos antigos 

60. Entrevista realizada a 14 de Fevereiro de 2014.

5.19 Imagens da colecção de inverno 
de 2013-2014 das Capuchinhas de 
Montemuro com a colaboração da 
designer Paula Caria.
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e até aí usados só na aldeia, sobretudo em fatos de trabalho, como 
o burel. (Perdigão, 2008)

O trabalho das Capuchinhas é actualmente reconhecido pela sua 
qualidade e as artesãs têm sido nos últimos anos convidadas a 
trabalhar em parceria com vários designers. Referimo-nos ao trabalho 
desenvolvido com o designer Filipe Faísca, assim como ao trabalho 
realizado com a designer Vânia Campos para o projecto Edição 
Exclusiva, ambos promovidos pelo CEARTE. Sobre a Edição Exclusiva 
falaremos posteriormente inserido no grupo de projectos que têm 
sobretudo a função de divulgar a capacidade de ressignificação das 
Técnicas Artesanais pelo Design.

O designer Filipe Faísca desenvolveu uma colecção de têxtil 
artesanal para o Outono/Inverno de 2010-2011 em parceria com 
várias artesãs de Montemuro, entre as quais as Capuchinhas. Esta 
colecção, designada por Namban, foi apresentada na Moda Lisboa, 
em 2010, e resultou do trabalho desenvolvido durante duas semanas, 
num workshop (em parceria com o CEARTE) também na escola 
primária que se encontrava desactivada, da aldeia de Rossão, na Serra 
de Montemuro, entre 11 e 29 de Janeiro de 2010. Para a realização 
da colecção, o designer teve como referência os biombos japoneses 
Namban que retratavam a chegada dos Portugueses ao Japão, no 
século XVI, reveladores da sofisticação do seu vestuário. Desta 
experiência, o designer salienta a capacidade dos tecidos artesanais 
comunicarem a presença humana na sua confecção, qualificando-os, 
conferindo-lhes alma61 (Filipe Faísca, 2010). Todas as peças desta 
colecção identificam a artesã que confeccionou o tecido, através de 

61. Informação obtida no Seminário Tendências, âncoras para a criação nas artes e ofícios, 
realizado a 21 de Outubro de 2010, no Porto, no qual o designer Filipe Faísca foi um 
dos oradores. 

5.20 Capa co-criada pela designer 
Vânia Campos e pelas Capuchinhas de 
Montemuro. 
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uma etiqueta, conferindo-lhe o estatuto de produto de ‘autor’ e de 
origem artesanal. É também interessante verificar que há orgulho e 
reconhecimento das artesãs em participarem neste tipo de colecções, 
que se manifestou pela sua comparência na Moda Lisboa, em 2010,  
acompanhando a divulgação do seu trabalho. 

É de salientar ainda a colaboração que as Capuchinhas dão 
ao grupo de teatro local, o Teatro do Montemuro, fazendo-lhes os 
adereços. O Teatro do Montemuro é um grupo de teatro profissional, 
com reconhecimento nacional e internacional, que também divulga 
o trabalho das próprias artesãs, referindo sempre na comunicação 
dos seus espectáculos que os figurinos são confeccionados pelas 
Capuchinhas de Montemuro. Como refere Teresa Perdigão:

No ano de 2006, as próprias artesãs participaram no Festival 
Internacional de Teatro de Montemuro, fazendo elas próprias a 
passagem dos seus modelos durante o festival e convidando outros 
jovens das aldeias vizinhas também para passarem os seus modelos. 
(Perdigão, 2008)

A participação das Capuchinhas no festival foi mais uma forma 
de divulgar o seu trabalho, dado que o Festival Altitudes é uma 
oportunidade para o contacto com a imprensa que se desloca 
anualmente a Montemuro. O Teatro do Montemuro – necessariamente 
uma companhia itenerante – e as Capuchinhas actuam em simbiose, 
sendo o trabalho de ambos valorizado pela própria população local 
que tem consciência que se deve a estas duas organizações não só 
a desacelaração da destificação deste lugar, assim como a vinda de 

5.21 Biombo Namban e Colecção 
Nanbam desenhada por Filipe Faísca, 
com a colaboração das Capuchinhas de 
Monteuro e de ourtras artesãs  da Serra 
de Montemuro. 

5.22 Actores do Teatro de Montemuro 
em cena com figurinos confeccionados 
pelas Capuchinhas de Montemuro. 



As Técnicas Artesanais como engenho na inovação em Design

184

visitantes à aldeia.
Sobre o sucesso do projecto das Capuchinhas a Helena Cardoso 

referiu na nossa conversa  que o facto de no início do projecto as três 
artesãs – Henriqueta, Helena e Ester – com idades compreendidas 
entre os 17 anos e os 20 anos, terem já estudos, tendo a Henriqueta o 12º 
ano de escolaridade, foi um factor determinante no desenvolvimento 
do projecto (Cardoso, 2013). Segundo a designer, a actual projecção 
das Capuchinhas fica a dever-se à tenacidade destas artesãs cujo desejo 
de se manterem na aldeia, conduziu-as a acreditaram no projecto, e a 
empreenderam-no, gerindo-o de forma autónoma, compreendendo 
que necessitavam de formação nas áreas de gestão e de contabilidade, 
assim como do apoio continuado de designers. Nos processos de 
colaboração, têm conseguindo construir laços de amizade, o que lhes 
tem permitido um trabalho de co-criação com os vários designers 
que com elas colaboram, desenhando e actualizando novas colecções, 
nunca descorando os saberes e as matérias-primas tradicionais. 

Helena Cardoso terminou a nossa conversa sobre o projecto das 
Capuchinhas com a expressão: Elas encantaram-me e eu encantei-as.

A opinião da Helena Cardoso é reforçada por Ana Braga da 
Cruz, no depoimento sobre a Rede de Comercialização de Artesanato62, 
em consequência do trabalho realizado com as Capuchinhas só entre 
1991 e 1993, do seguinte modo: 

Mesmo sem Rede, algumas ideias salvaram-se. E aí estão as 
Capuchinhas a prová-lo. Porque são determinadas, enérgicas, 
inteligentes. E aí está a comunidade local e até internacional 
a apreciá-las. (...) A articulação entre produtores leva tempo. 
Construir confiança implica relacionamentos também afectivos 
(...) (Cruz, 2009).

O sucesso das Capuchinhas foi reconhecido internacionalmente em 
2007, quando receberam o prémio internacional para a Criatividade 
de Mulheres em Meio Rural instituído pela Women’s World Summit 
Foundation, com sede em Genebra, atribuído pela Organização 

62. O projecto Rede de Comercialização de Artesanato desenvolveu planos de marketing, 
para os quais não se obtiveram fundos para o seu desenvolvimento e aplicação, que 
procuravam fomentar uma “nova economia”, na qual as pessoas fossem actores dos 
seus próprios destinos, fazendo face aos desafios contemporâneos internacionais de 
competitividade. (Cruz, 2009)
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Internacional de Mulheres Profissionais denominada Soroptimist 
International (SI), na sequência da candidatura das Capuchinhas ao 
prémio formulada pelo Clube das Caldas Soroptimist International, 
sob a iniciativa de Teresa Perdigão. O prémio, incluído nas Missões 
da ONU, foi divulgado a nível mundial e europeu, 

Na sequência do trabalho iniciado pela Helena Cardoso com as 
artesãs da aldeia da Relva, e que se veio a consolidar com o projecto 
das Capuchinhas de Montemuro, Helena Cardoso realizou várias 
iniciativas para a promoção do seu trabalho em colaboração com as 
artesãs tendo aberto duas lojas no Porto (na Foz e na Praça Carlos 
Alberto) e no ano de 2013 implementou a sua própria loja online, 
com o endereço www.helenacardoso.pt. Actualmente, a designer e 
empresária trabalha com quinze artesãs das serras de Montemuro, 
da Freita, de Arga e do Marão.

Às Capuchinhas de Montemuro e a Helena Cardoso estão ainda 
associados mais dois projectos que se desenvolvem no seguimento 
do trabalho realizado.

O primeiro é o projecto das Lançadeiras de Picão, na aldeia de 
Picão, ao qual estão associadas cinco artesãs. Este projecto é muito 
semelhante ao das Capuchinhas de Montemuro mas realizado na aldeia 
de Picão, no entanto foi muito difícil induzir e obter a mesma atitude 
empreendedora das artesãs envolvidas no projecto das Capuchinhas. 

5.23 Colecção de Inverno 2013-14 
apresentada na loja online de Helena 
Cardoso, realizada pela designer com 
a colaboração de artesãs das Serras de 
Montemuro, da Freita , de Agra e  do 
Marão. 

5.24 Pano Percursos executado pela 
Designer Guida Fonseca, pela artesã 
Isabel Cartaxo e pela empresa de 
estamparia Alice Candeias.
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Como refere a Helena Cardoso, a população trabalha para duas 
famílias da aldeia, pelo que toda a organização do trabalho se torna 
mais complexa. A designer Maria Gambina assim como as designers 
Guida Fonseca, Isabel Cartaxo e Alice Candeias têm vindo a realizar 
recentemente projectos com as Lançadeiras de Picão que dominam 
sobretudo a técnica da tecelagem, 

O segundo é o projecto À Capucha, com a marca registada em 
Maio de 2012 e produtos já do ano de 2013, desenvolvido por duas 
jovens designers, Raquel Pais e Maria João Ruivo, que criaram um 
projecto para venda em loja online das capuchas desenhadas também 
por Helena Cardoso, sendo as tecelagens realizadas pela artesã 
tecedeira Maria da Luz da Serra do Marão e a confecção produzida 
por artesãs de Arões.

À Capucha, numa tendência actual, tem aberto lojas POP-UP 
em momentos estratégicos, como o do lançamento da sua primeira 
colecção a 12 de Outubro de 2013, no espaço Mira Fórum, em 
Campanhã, no Porto, assim como em épocas festivas como o Natal, 
de 2 a 31 de Dezembro. Esta última loja Helena Cardoso+À Capucha 
foi aberta em parceria também com a designer, na rua Infante D. 
Henrique, nº 115, na Ribeira, no Porto.

Através do anteriormente descrito, fica clara a viabilidade 
comercial dos saberes artesanais, muitas vezes em vias de extinção 
e desvalorizados pelos próprios agentes de produção. A capacidade 
empreendedora demonstrada pelas artesãs de Montemuro tem 
garantido não só o sucesso do projecto das Capuchinhas, mas também 
tem vindo a induzir uma série de novos projectos, dos quais, muitas 
vezes são também parceiras.  Estabelece-se, assim, uma rede de 
projectos, que nasce da troca de saberes entre várias pessoas que detêm 
um determinado conhecimento técnico e artístico, capaz de interessar 
outras pessoas e viabilizando novos projectos. Deste modo, observa-se 
que nestes projectos se valoriza os cidadãos como pessoas. 

5.25 Capuchas de À Capucha 
desenhadas por Helena Cardoso com a 
colaboração da artesã Maria da Luz e de 
outras artesãs de Arões. 
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Técnica e Academia

Considera-se que, ao introduzir o tema das Técnicas Artesanais no 
ensino em Design, se promove uma acção interpretativa da cultura  
tradicional que representa: um ponto de vista estético (na diferenciação 
das obras); empresarialmente, uma atitude empreendedora pela 
autonomia social criada no reconhecimento de uma necessidade de 
resposta económica; economicamente, o uso de recursos escassos para 
a provisão e a satisfação de necessidades humanas; e, ainda, do ponto 
de vista tecnológico, o domínio de técnicas artesanais ancestrais. 

Neste contexto, para compreender e divulgar como é que o 

5.4 .2
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5.26 Mapa de localização dos territíos 
nos quais foram desenvolvidos os 
projectos incluídos nesta narrativa.

5.27 Mapa de localização  dos lugares 
de residência dos promotores dos 
projectos incluídos nesta narrativa.
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ensino do Design, em Portugal, tem promovido e amplificado 
os conhecimentos as técnicas artesanais ancestrais portugueses, 
verdadeiras construtoras da diversidade cultural, incluem-se neste 
estudo algumas referências a projectos desenvolvidos e realizados 
mapeados pelas figuras 5.26 e 5.2763.

Em Portugal foram identificados, no ano de 2014, cinquenta 
e cinco Cursos Superiores de Design (incluindo as suas diversas 
especialidades).64 Alguns destes cursos têm vindo a desenvolver 
projectos de valorização dos territórios, introduzindo o argumento 
das Técnicas Artesanais e estabelecendo, por vezes, parcerias com o 
tecido empresarial português. Os projectos que agora apresentamos 
são apenas os que estão integrados nos programas das disciplinas de 
projecto dos Cursos Superiores de Design e que, de algum modo, 
alcançaram visibilidade para além da Academia, através de exposições, 
catálogos, conferências ou outras apresentações públicas. Estas 
experiências realizaram-se na Universidade de Aveiro, no Instituto 
Politécnico de Viana do Castelo, nas ESAD de Matosinhos e das 
Caldas da Rainha e, ainda, na Faculdade de Belas Artes de Lisboa.

Todos os projectos agora enunciados foram realizados na 
perspectiva, já descrita, contra o desperdício da experiência (Santos, 
2000), reafirmada por Peter Dormer (1997), quando transmite a ideia 
de que o conhecimento baseado na prática só pode ser demonstrado 
pela experiência, sendo a linguagem insuficiente para a sua aquisição. 
Esta ideia foi também corroborada pelo designer António Sena da 
Silva, quando disse que a escola deve ser caracterizada por um lugar 
de (...) transferência directa de conhecimento dos mestres para os alunos 
(Silva, 1992:14) assim indiciando uma cultura projectual oficinal, 
oriunda da sua própria experiência de origem como arquitecto. 
Era ambição destes projectos, em particular a descoberta de novas 

63. Far-se-á também referência nesta narrativa aos projectos Fim de Stock, SOS Atlântico 
e 2ndskin Cork Jewellery, que não foram mapeados, porque nestas três experiências não 
se cumpre um dos critérios que estabelecemos para a selecção dos casos: a existência de 
uma parceria entre designers e artesãos. Nestes três projectos, os estudantes de Design 
aprendem as Técnicas Artesanais e produzem eles próprios os seus artefactos, numa 
perspectiva de design makers. Contudo, como estas experiências foram sensibilizadoras 
e indutoras de saídas profissionais para jovens designers, onde as parcerias referidas se 
verificam, decidiu-se fazer uma excepcional e breve referência a estas experiências. O 
projecto 2ndskin Cork Jewellery é também ainda aqui referido porque ressignifica a cortiça, 
um material tradicional português, atribuindo-lhe o valor de jóia.
64. Conforme informação expressa no documento da Direcção Geral do Ensino 
Superior, de acesso ao ensino superior em 2014 – índice de cursos por curso e instituição, 
em www.dges.mec.pt, visitado a 15 de Março de 2014. 
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formas de saber fazer através da integração das ancestrais Técnicas 
Artesanais, ressignificando-as e procurando, deste modo, contribuir 
para a valorização das identidades dos seus lugares de pertença.

Procura-se, através do seu estudo, investigar e descobrir novas 
metodologias de trabalho, aliando as Técnicas Artesanais ao Design, 
para a valorização e desenvolvimento dos territórios contemporâneos 
e, simultaneamente, perceber como é que estes projectos académicos 
influenciam a vida profissional dos jovens designers. Nesta perspectiva, 
integram-se ainda, nesta narrativa, algumas repercussões destas 
experiências académicas na vida profissional dos jovens designers, 
que deram origem a micro-empresas e que se colocam, de forma 
empreendedora no tecido produtivo português, desfrutando das 
particularidades de um diálogo local extensível a um mundo global.

A Universidade de Aveiro foi a primeira universidade portuguesa 
a integrar, no século XXI, o tema das Técnicas Artesanais no programa 
das disciplinas de projecto, no seu Curso de Design do Departamento 
de Comunicação e Arte. Em 2002, realizou-se, na Licenciatura em 
Design, a primeira experiência de projecto em parceria com as 
Técnicas Artesanais, designado por Magna Mater – O Design no 
Artesanato.

Esclarecendo a oportunidade da inserção do tema das Técnicas 
Artesanais no ensino em Design, Fátima Pombo, à data Directora do 
Curso de Design, escreveu:

Ao abarcar na disciplina de Projecto em Design o argumento 
do artesanato como tema do Design, promove-se um acto de 
interpretação da cultura na sua afirmação mais genuína: a 
existência modelada por artefactos vernaculares, também eles 
modelados em processos de outras existências estruturantes da 
cultura portuguesa. O design, ao reflectir sobre o artesanato, pode 
viabilizar economicamente o que resta dessa estrutura ou viabilizar 
economicamente o futuro dessa herança.
Encontramo-nos na emergência de pensar as condições de equilíbrio 
entre physis, poiesis e cultura, sob pena de se apagarem os traços de 
passagens humanas e, sem memória, o futuro fica mais susceptível 
de ser insignificante. (Pombo, 2003)

O projecto Magna Mater – O Design no Artesanato nasceu da prática 
integrada nas disciplinas de projecto em design dirigidas por  Francisco 

5.28 Capa do catálogo e logo do 
projecto Magna Mater.  
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Providência e do interesse da então estudante Sandra Baptista, aluna 
da Licenciatura em Design, que se propôs organizar um workshop do 
Artesanato redesenhado pelo Design junto de oficinas artesanais nos 
Açores. O projecto foi acolhido pelo Francisco Providência e dirigido 
pelos docentes Rui Costa e Teresa Franqueira, tendo sido formulado, 
numa proposta escrita por Fátima Pombo (docente e Directora à 
data da Licenciatura em Design da UA), à Dra. Alexandra Andrade, 
do Centro Regional de Apoio ao Artesanato (CRRA) dos Açores, 
tendo sido aceite. Posteriormente, a ideia foi acolhida por mais duas 
associações locais: a Associação para o Desenvolvimento Local das 
Ilhas dos Açores (ADELIAÇOR) e a Associação para o Desenvolvimento 
e Promoção Rural (ASDEPR), e foi ainda apoiada pelo Programa para 

a Promoção dos Ofícios e das Microempresas Artesanais (PPART).
No âmbito da sua realização, o projecto implicou a ida dos 

alunos do 4º ano da Licenciatura de Design, no ano lectivo de 
2001-02, e dos respectivos docentes, os designers Rui Costa e Teresa 
Franqueira, a duas das ilhas do arquipélago, com o objectivo de 
proporcionar uma troca directa de saberes, através do estabelecimento 
de diálogos entre o Design e as Técnicas Artesanais.

Como referiu em entrevista65 Rui Costa, procurava-se que os 
artesãos percebessem o que se entendia por Design e, simultaneamente, 

65. Entrevista realizada no Porto a 7 de Agosto de 2013 e escrita pela autora.

5.29 Artesãs das ilhas Açoreanas do 
Faial e de S. Miguel e alunos de Design  
da Universidade de Aveiro durante 
os workshops realizados no âmbiro do 
projecto Magna Mater. 

5.30 Projecto Magna Mater, produtos 
resultantes do workshop tealizado na ilha 
de S. Miguel, Açores, sob a orientação 
da docente de Design da UA Teresa 
Franqueira. Os artefactos em cerâmica 
foram produzidos pelos  então alunos 
de Design da UA, João Godinho e 
Victor Oliveira e a Cerâmica Vieira. 
Os artefactos em bordado matiz foram 
produzidos pelos então alunos Silvano 
Rodrigues e Pedro Moreira e por 
bordadeiras de S. Miguel.
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que os futuros designers tivessem um contacto intenso com os 
artesãos, detentores de um conhecimento das Técnicas Artesanais 
seculares das ilhas do Faial e de S. Miguel (Costa, 2013). No Faial, os 
alunos tiveram a oportunidade de trabalhar com artesãos experientes 
nas técnicas de Tecelagem, de Renda e do Bordado Palha e, em S. 
Miguel, trabalharam com artesãos que detinham conhecimentos 
seculares das técnicas de Cerâmica e Bordado Matiz.

O projecto desenvolveu-se como workshop, terminando com 
um seminário de apresentação dos resultados no Faial, em Setembro 
de 2002. No seminário, mostrava-se um modo de optimização das 
técnicas artesanais pelo recurso ao desenho, simplificando os motivos 
tradicionais. Desta forma, foi possível desenvolver produtos com 
menores custos de produção, mantendo os modos de fazer tradicionais 
das várias Técnicas Artesanais envolvidas no projecto.

Um outro projecto também foi desenvolvido pela Universidade 
de Aveiro no ano lectivo de 2002-03, designado por Formas de Vida, 
Design e Artefactos da Olaria Tradicional 66 tendo sido integrado na 
disciplina de Projecto, sendo os docentes da disciplina os designers 
Pedro Almeida e Rui Costa.

Este projecto surge na sequência de Francisco Providência ter 
conhecido o Dr. Gomes Pinho (então administrador da Fundação 
de Serralves, no Porto) e a sua extensa colecção de olaria tradicional 
portuguesa, tendo proposto que se realizasse uma exposição na 
Universidade de Aveiro que serviu de mote para o projecto. Neste 
âmbito foi formulado por Francisco Providência um convite ao 
antropólogo José Fernandes Dias para participar numa discussão 
sobre a viabilidade de relações entre o Design e o Artesanato. 

O antropólogo colaborou com Gomes Pinho na organização 
da colecção exposta em Aveiro e apresentou o projecto deste modo:

66. Este porojecto foi publicado por Francisco Providência sob o título Novas Formas 
de vida, workshop design e artefactos da olaria tradicional portuguesa em Aveiro. In 
Arquitectura e Vida 81, Lisboa, ed. Loja da Imagem Marketing comunicação e gestão, Lda. 

5.31 Projecto Magna Mater, produtos 
resultantes do workshop tealizado na 
ilha do Faial,  Açores, sob a orientação 
do docente de Design da UA Rui Costa. 
Da esquerda para a direita: apresentação 
de um exemplo de simplificação de 
um desenho tradicional do bordado, 
revelando o custo de execução dos dois 
desenhos. Imagem de um bordado  
tradicional e saia produzida pela então 
aluna da UA Sandra Baptista e pelas 
artesãs Conceição Pereira e Lúcia Sousa.
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(...) formas de vida, aparentadas mas diferentes, a da olaria 
tradicional e a do design. Formas de vida, são também estes objectos 
que corporizam e materializam uma das aquisições básicas da 
cultura – a culinária. Como olham os designers para as formas 
de olaria tradicional de uso doméstico? Que podem os designers 
aprender e fazer com elas? (Dias, 2012)

Procurava-se, a partir da observação e estudo de uma colecção de 
objectos de olaria tradicional portuguesa, concebidos para conservar, 
cozinhar e servir recolhida pelo Dr. Gomes de Pinho e integrada 
no Clube das Artes, que os alunos desenvolvessem novos produtos 
em parceria com artesãos. A ambição foi descrita pelos docentes 
responsáveis pelo projecto da seguinte forma:

Pretende-se abordar a identidade cultural da olaria tradicional 
portuguesa, pela exploração de formas que estabeleçam pontes 
entre duas realidades culturais distanciadas no tempo, sob um 
fio condutor dos materiais e tecnologias tradicionais no contexto 
original de uso. (Almeida e Costa, 2012)

O projecto foi realizado em formato de workshop, numa co-produção 
entre a Universidade de Aveiro e a Sociedade Dois Elementos. 
Propunha-se que, a partir da exposição Formas de Vida, Design e 
Artefactos da Olaria Tradicional, realizada na Galeria da Universidade 
de Aveiro, os alunos desenvolvessem uma abordagem de aproximação 
do Design às Técnicas Artesanais, através de um projecto. Não houve 
restrições a uma região particular do país, o que permitiu que fossem 
estudados pelos discentes vários artesãos e as suas diversas maneiras 
de fazer olaria. Este trabalho de investigação permitiu aos alunos 
uma aproximação aos valores escondidos das Técnicas Artesanais da 
olaria, tendo sido possível, a alguns dos discentes, uma investigação 
etnográfica que possibilitou ainda, pela aproximação aos artesãos, 
a recolha de desenhos inéditos, como nos relatou o designer Filipe 

5.32 Cartaz e produtos da exposição 
Formas de Vida  realizada na 
Universidade de Aveiro. de uma colecção 
de olaria tradicional portuguesa recolhida 
pelo Dr. Gomes Pinho. 
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Bento, que então participou neste projecto enquanto aluno.

O artesão (oleiro) com quem trabalhei chama-se Manuel Coelho da 
Silva. À data, trabalhava sozinho numa pequena oficina junto a 
sua casa, na localidade de Moitalina, concelho de Porto de Mós. Era 
um dos últimos oleiros da zona. Nas suas peças usava a sigla MCS.
Durante a fase de pesquisa, deparei-me ainda com o trabalho 
impressionante de um artesão já falecido, chamado Romeu, que 
trabalhava na localidade de Moitalina. Era um auto-didacta 
que alguns comparam a Bordalo Pinheiro, mas com uma grande 
diferença, que acabou por levar a sua obra ao esquecimento: 
fechava-se em casa, trabalhava sozinho, não teve discípulos e não 
divulgou a sua obra. Tive a sorte de conhecer boa parte do seu 
trabalho em casa de um casal que cuidou dele nos seus últimos anos 
de vida, uma vez que era órfão de pai e mãe. Tenho o privilégio de 
possuir alguns dos seus desenhos.67 (Bento, 2013)

Este relato do Filipe Bento, no qual fica claro que há muita informação 
desconhecida e em risco de se perder, sublinha a importância da 
criação de plataformas que possibilitem não só o registo de informação 
dispersa, mas também a promoção de colaborações, de diferentes 
formas de conhecimento.

67. Informação obtida por escrito em Julho de 2013. 

5.33 Artefactos de cerâmica realizados 
pelo artesão Romeu da localidade de 
Moitalina, concelho de Porto Mós.

5.34 Artefactos de cerâmica realizados 
pelos alunos do Curso Design da UA 
de 2002, em colaboração com vários 
oleiros de várias localidades portuguesas 
no âmbito do Formas de Vida, Design e 
Artefactos da Olaria. Tradicional. 

5.35 Artesão Manuel Coelho da Silva 
da localidade de Moitalina, concelho de 
Porto Mós, com o qual o então aluno de 
Design da UA Filipe Bento trabalhou.  
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Ainda na Licenciatura em Design, em Aveiro, o docente e 
designer João Nunes, a partir de 2006, tem vindo a desenvolver 
projectos de relação do Design com as Técnicas Artesanais, 
designando-os por projectos de Craft-Design. Referem-se os projectos 
Arouca+Sustentável, de 2006; Sentir o Planeta Terra, de 2008; e Fim de 
Stock de 2008; desenvolvidos no âmbito da disciplina de projecto do 
2º ano da mesma licenciatura. Sobre este tema, João Nunes esclarece:

O Craft vive do saber fazer geracional, gerado na euritmia das 
linhas, num tempo de lenta adaptação a novas formas e usos. O 
Design utiliza metodologias projectuais, de análise e síntese de 
conformação de ideias e formas, que lhe permitem a procura de 
soluções num tempo diminuto. Por isso, o relacionamento entre os 
dois só pode ser positivo. (…)
O Craft-Design cria riqueza e emprego, interage com inúmeras 
áreas, desde o desenho à investigação, promovendo a produção 
industrial de pequena escala, com vantagens competitivas. Pela 
sua natureza, é um projecto aberto, participativo, formador, plural 
e lucrativo.68 (Fagulha, 2011)

No projecto Arouca+Sustentável, procurava-se a valorização das 

68. Entrevista a João Nunes, conduzida por Marta Fagulha, intitulada O Craft-Design 
como estratégia para um desenvolvimento sustentável, in Artes da Casa, Ambientes 
Singulares, col. FIA, ed. IEFP, 2011.

5.36 Produtos e marcas realizadas 
por alunos do Curso de Design da 
UA de 2006 no âmbito do projecto 
Arouca+Sustentável dirigido pelo docente 
da UA João Nunes. 
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Técnicas Artesanais, através da realização de produtos criados pelos 
alunos, a partir de raízes e etimologias locais (Nunes in Fagulha, 2011). 
Ambicionava-se, desta maneira, contribuir para a elaboração de um 
plano de desenvolvimento sócio-económico, de forma sustentável, 
da Serra da Freita, localizada no Centro de Portugal.

O projecto Sentir o Planeta Terra teve como referência o 
Património da Ria de Aveiro e a sua Identidade. Ambicionava-
se despertar os alunos para a fragilidade dos ecossistemas da ria, 
fragilidade esta comum a muitas outras rias do mundo. O estudo 
da laguna de Aveiro, em colaboração com o Departamento de 
Geociências, do Geobiotec, e do Centro de Estudos do Ambiente e 
do Mar, da Universidade de Aveiro, possibilitou o desenvolvimento 
de argumentos científicos comunicados através de novos produtos  
em cerâmica, explorando  a sustentabilidade de ecossistemas 
frágeis. As novas peças em porcelana foram realizadas em residência 
laboratorial na fábrica Vista Alegre, o que possibilitou aos alunos um 
conhecimento dos seus processos produtivos industriais, nos quais a 
manualidade ainda está muito presente sendo factor importante de 
diferenciação e de qualidade de produção. A Vista Alegre permitiu que 
os alunos desenvolvessem produtos reutilizando moldes e decalques  
industriais da sua propriedade. 

Ainda em 2008, João Nunes desenvolveu o projecto Fim de 
Stock, que procurava alertar o público para a existência de espécies da 
fauna aquática em risco de extinção. O projecto foi apresentado no 
Mercado de Peixe de Aveiro, através de uma performance nas quais 
os alunos mostravam, à data, a situação de cada espécie, recorrendo 
a artefactos realizados tridimensionalmente pelos próprios alunos, 
recorrendo à técnica artesanal do papier maché 69. Esta técnica 

69. A técnica do papier maché é ancestral e tem a sua origem na China Antiga. Remonta, 
segundo Jackie Hall, pelo menos ao século III a.C., uma vez que foram encontrados 

5.37 Produtos em porcelana realizados 
por alunos do Curso de Design da UA de 
2008 com a colaboração da Vista Alegre 
no âmbito do projecto Sentir o Planeta 
Terra dirigido pelo docente da UA João 
Nunes. 
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é utilizada secularmente no norte de Portugal para a construção 
dos ‘cabeçudos’ (modelos antropomórficos agigantados) das festas 
populares. 

Dos actuais designers e ex-alunos da Universidade de Aveiro, 
considera-se que o trabalho desenvolvido por Joana Santos e 
Hugo Silva sob a marca DAM, revela a cumplicidade de parceria 
do Design com as Técnicas Artesanais portuguesas. Os produtos 
DAM implicam na sua produção a colaboração de duas artesãs: a 
artesã de palha Maria de Fátima Nogueira, de Fafe, e a artesã de 
tapeçaria Maria Conceição Cruz, de Santo Tirso. Os seus produtos 
foram premiados pela Fundação de Serralves, com o prémio Projectos 
Originais Portugueses (POP), na sua 5ª edição, em 2013. A marca tem 
vindo a ser divulgada em vários eventos nacionais e internacionais, 
nomeadamente no London Design Week, no Experimenta Design, em 
Lisboa, no Design XPress, em Aveiro e ainda no CHAT, em Évora. O 
ano de 2013 foi considerado pelos autores como período de afirmação 
e divulgação da marca, condição necessária à captação de clientes 
para os seus produtos. Desde esse mesmo ano, e durante doze meses, 

elmos de guerra, datados desse século, em escavações arqueológicas. Ainda, segundo o 
mesma autora, no Japão há também exemplos de utilização desta técnica, utilizada para 
a fabricação de máscaras. A sua utilização na Europa, só foi vulgarizada no século XVIII, 
em Inglaterra, na fabricação de mobiliário, bem como na encadernação de livros. Desde 
o início do século XX, está associada às máscaras. Refere-se aqui, a título de exemplo, 
a utilização do papier maché, nas máscaras de Veneza, associadas tradicionalmente ao 
Carnaval. HALL, Jackie, History of Papier Maché, in http://www.papiermache.co.uk/
articles/history-of-papier-mache, visitado em Junho de 2013.

5.38 Artefactos realizados em papier 
maché por alunos do Curso de Design da 
UA de 2008 no âmbito do projecto Fim 
de Stock dirigido pelo docente da UA 
João Nunes. 

5.39 Marca DAM realizada pelos 
designers Joana Santos e Hugo Silva e 
produtos DAM.
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os designers usufruem do programa do governo Passaporte para o 
Empreendedorismo, através do qual obtêm o apoio de especialistas de 
forma a viabilizar a construção de uma empresa sustentável. Joana 
Santos, em entrevista70 disse que os projectos do professor João Nunes 
desenvolvidos na Universidade de Aveiro foram uma referência que 
acabou por estar sempre presente na criação dos produtos DAM.

Em 2009, João Nunes realizou o projecto SOS Atlântico, mas 
agora com alunos do 5º ano do Curso de Design de Produto da 
Escola de Tecnologia e Gestão do Instituto do Politécnico de Viana 
do Castelo. Sobre este projecto João Nunes escreve:

O projecto propôs-se divulgar a mensagem do filme de Al Gore Uma 
verdade inconveniente, alertando para a responsabilidade social do 
design enquanto potenciador da consciencialização dos problemas 
do aquecimento global do planeta.
Baseados na relação entre o mar e a cidade, os alunos (...) 
criaram objectos, seguindo a tradicional técnica vianense usada 
nos cabeçudos, visando não só alertar para a autoria colectiva 
portuguesa na produção de novos objectos, como veículos de 
mensagem da defesa do Atlântico e da identidade regional, mas 
também sensibilizar para as causas da filantropia, uma vez que as 
peças produzidas foram leiloadas e os fundos angariados reverteram 
para a Casa dos Rapazes de Viana do Castelo.71 (Fagulha, 2011)

O Curso de Design de Produto da Escola de Tecnologia e Gestão do 
Instituto do Politécnico de Viana do Castelo, no qual João Nunes 
desenvolveu o projecto SOS Atlântico, é um dos Cursos de Design que 
tem revelado interesse na integração do tema das Técnicas Artesanais 
no ensino em Design. No âmbito desta tese, não se pode deixar de 
mencionar o trabalho desenvolvido neste curso pelos docentes Liliana 
Soares e Ermano Aparo. Ambos têm desenvolvido com os seus alunos 
vários projectos de parceria com as Técnicas Artesanais, dos quais se 
destacam os projectos Memória do Futuro e Nuance, que desejam 
ressignificar as Técnicas Artesanais no seu território de pertença.

Referindo-se ao papel que o ensino de Design pode desempenhar, 
através da integração do tema das Técnicas Artesanais nos programas 

70. Entrevista conduzida e escrita pela autora, em Outubro de 2013.
71. Entrevista a João Nunes, conduzida por Marta Fagulha, publicada em O Craft-Design 
como estratégia para um desenvolvimento sustentável in Artes da Casa, Ambientes Singulares, 
col. FIA, ed. IEFP, 2011.
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dos seus cursos, os dois docentes apontam:

(...) o Ensino de Design como um lugar de tutela, de reanimação, 
de recuperação e de promoção das actividades artesanais.(...) A 
Escola é nesta perspectiva entendida, enquanto Instituição, como 
um agente capaz de transformar os problemas que atingem o 
seu ambiente, actuando no território, a partir de uma reflexão 
capaz de se constituir, através da sua didáctica, num importante 
incentivo para as entidades locais. Esta atitude é materializada 
em projectos experimentais, encarados como ocasiões importantes, 
porque influenciam a dinâmica profissional e os locais de produção 
e, simultaneamente, estimulam outras instituições, possibilitando 
o envolvimento da sociedade. O Design, neste contexto, coloca-se 
como um estimulador possível para a criação de novos caminhos de 
produção sustentável local.72 (Aparo e Soares 2007)

É uma perspectiva deste entendimento que o Design e o 
seu ensino nos projectos Memória do Futuro e Nuance foram 
desenvolvidos. Os objectivos específicos do projecto Memória do 
Futuro, realizado pelos alunos da disciplina de Projecto IV, no ano de 
2006, foram descritos por Liliana Soares e Ermano Aparo da seguinte 
forma:

[A região do Minho] (...) diferencia-se pela forte presença do 
artesanato, e por isso os alunos devem seleccionar um dos muitos 
contextos produtivos existentes na região, que permitirá estabelecer 
o contacto físico com o artesão. (...) Os objectivos deste projecto 
podem ser resumidos à ideia de conhecer profundamente uma 
técnica produtiva, entender como ela sobrevive ao longo do tempo, 
prevendo as suas possíveis evoluções. (...) Com esta ideia em mente, 
a actividade de artesanato é o ponto de partida para uma nova 

72. Tradução livre da autora de inglês para português. 

5.40 Produtos e marcas realizadas por 
alunos do Curso de Design de Produto 
da Escola de Tecnologia e Gestão do 
IPVC de 2009 no âmbito do projecto SOS 
Atlântico dirigido pelo docente da UA 
João Nunes. 
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pesquisa experimental que visa a qualificação do produto. (...) De 
algumas actividades artesanais, como por exemplo, a latoaria, os 
trabalhos de cortiça, a cerâmica, a escultura, a implementação 
de instrumentos agrícolas e tanoaria, nasceram novos objectos 
adequados as novas exigências do habitar moderno, garantindo 
simultaneamente, os valores relativos à “cultura do fazer”. (...) 
O designer constitui-se aqui como um campo capaz de construir 
uma ponte entre a tradição e a inovação, trazendo mudanças tanto 
para os fabricantes artesanais, como para os alunos, ambicionando 
garantir a sobrevivência do artesanato, com soluções capazes de 
enfrentar o mercado global. E isto significa usar o Design como uma 
ferramenta crítica de análise e, portanto, como um instrumento 
cultural.73 (Aparo e Soares, 2007)

Já em 2008, no segundo semestre do ano lectivo de 2007-08, os 
mesmos docentes desenvolveram o projecto Nuance, com os mesmos 
alunos que desenvolveram o projecto Memória do Futuro, em parceria 
com o Museu da Póvoa de Lanhoso, com a Associação de Ourives da 
Póvoa de Lanhoso e com o respectivo Município.

Neste projecto, propôs-se aos discentes um trabalho em parceria 
com os artesãos de filigrana74 da Póvoa do Lanhoso, introduzindo 
novos materiais e misturando várias técnicas na criação de joalharia. 
Os materiais utilizados foram o ouro e a prata, tradicionalmente 
utilizados na filigrana, aos quais se associaram a linha de algodão, o 
barro e a palha. As técnicas utilizadas foram a filigrana, a cerâmica 
e a renda em fio de algodão. Aos discentes foi proporcionando um 
trabalho de investigação em oficinas de ourives, assim como em 
visitas a colecções privadas e museológicas de jóias em filigrana. 
Ambicionava-se desenvolver uma metodologia que proporcione, 
como referem os dois docentes: uma nova dimensão estética para esta 
técnica (Aparo & Soares, 2012: 18).

73. Tradução livre da autora de inglês para português. 
74. A matriz da filigrana portuguesa remete, segundo vários autores, para contactos remotos 
com o mundo árabe. Posteriormente, existem exemplos de peças Cíngalo e Indo-portuguesas, 
do século XVI, algumas delas forradas e policromadas com esmaltes, que demonstram a 
presença de portugueses na arena do Índico, no período Mongol. Entre os séculos X e XVI, 
foi-se estabelecendo um empório comercial nas costas do Oceano Índico, e dos mares para lá 
dele, gerando-se uma intricada rede de diásporas indianas, árabes, swahilis, turcas, persas e, 
finalmente, europeias, unindo grupos sociais numa esfera económica integrada. (...) Os fluxos 
migrantes de artífices desempenharam um papel relevante na divulgação dos conhecimentos 
técnicos (...). Na joalharia, dialogavam os significados dos artefactos com as técnicas e, por 
vezes, também as formas tornadas comuns. (Campos, 2004)

5.41 Produtos realizados por alunos do 
Curso de Design de Produto da Escola 
de Tecnologia e Gestão do IPVC em 
2006 no âmbito do projecto Memória 
do Futuro dirigidos pelos docentes do 
IPVC Ermano Aparo e Liliana Soares. 
Da esquerda para a direita: Circunflexo 
(designer Ana Cunha e artesã Madalena 
de Turiz); New Aquitarra (designer 
Tânia Cunha e artesão não identificado) 
Patch Bag (designer Ana Sampaio 
acompanhado por bordadeiras do Sousa). 

5.42 Cartaz de divulgação de uma 
conferência sobre o projecto Nuance: 
Variações sobre o tema filigrana realizada 
na Escola Superior de Tecnologia e 
Gestão, em Viana do Castelo. 
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Foi sugerido aos discentes o trabalho de produção nas oficinas 
dos artesãos, com a mesma metodologia do projecto Memória do 
Futuro, mas aqui houve a ambição da miscigenação de referências 
culturais, pelo que os alunos investigaram outras culturas, para o 
desenvolvimento dos seus projectos.

Das experiências efectuadas no Instituto Politécnico de Viana 
do Castelo, a designer Sara Janela e ex-aluna desta instituição, na 
sequência da sua participação do projecto Nuance criou a sua própria 
marca Sara Janela e iniciou a sua actividade como joalheira, em 2008. 
A designer cria jóias utilizando produtos artesanais da ourivesaria 
tradicional do norte de Portugal, sendo recorrente, no seu trabalho, 
a utilização de contas de Viana do Castelo.

O projecto Nuance não foi o primeiro desenvolvido por uma 
instituição de ensino superior de Design, em parceria com o Museu 
do Ouro de Travassos. Em 2002, na sequência de uma visita de estudo 
do Curso de Joalharia da ESAD de Matosinhos ao museu, localizado 
no concelho de Póvoa do Lanhoso, no Norte de Portugal, o museu 
propôs à designer Ana Campos docente da  ESAD o desenvolvimento 
de um projecto, que veio a designar-se por Leveza, Reanimar a 
Filigrana75. Esta iniciativa foi desenvolvida no âmbito da Licenciatura 
em Artes | Joalharia da ESAD – Matosinhos, no ano lectivo de 2002–
03, tendo sido coordenado por Ana Campos.

Apresentando o projecto, Ana Campos escreve:

A ESAD, trabalhando na interface arte/design, ocupou-se na 
introdução de novas propostas projectuais que, conduzindo a 
reproduzir peças em série, permitem realizar uma exposição 

75. Informação obtida em entrevista a Ana Campos a 29 de Agosto de 2013, e transcrita 
pela autora. 

5.43 Produtos e marcas realizadas por 
alunos do Curso de Design de Produto 
da Escola de Tecnologia e Gestão do 
IPVC em 2006 no âmbito do projecto 
Nuance dirigido pelos docentes do IPVC 
Ermano Aparo e Liliana Soares. Da 
esquerda para a direita: Colar Muhila 
projectado pela então aluna L.Viana e 
pelo ourives Jorge Silva; pulseira Passo 
criada pelo então aluno F. Oliveira e 
Colar concebido pela então aluna do 
Rafaela Moreira. 

5.44 Reinterpretação das contas de 
Viana do Castelo da autoria da designer 
Sara Janela.
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itinerante. O Museu do Ouro assumiu o papel de mediador entre 
a prática tradicional seguida pelos ourives locais e o incremento do 
design actual. Conjuntamente, visou-se reinterpretar e revitalizar 
a filigrana, procurando impulsionar a produção dos ourives da 
Póvoa de Lanhoso, para mostrar que Portugal tem raízes nesta 
área. (...) Neste projecto agiu-se de acordo com o que Augé designa 
de pensamento sobremoderno, questionando, as consequências, na 
actualidade, do superdimensionamento de factores característicos 
da modernidade, considerando que na memória da humanidade, 
podem encontrar-se alicerces para introduzir novas dinâmicas 
criativas, no contexto presente, trabalhando-a e reutilizando-a, 
transformando-a num material que podemos utilizar para construir 
projectos (Campos, 2004).

Segundo Ana Campos, o sucesso deste projecto no território 
fica a dever-se às relações estabelecidas no terreno, durante o 
seu desenvolvimento, que foram realizadas numa “perspectiva 
antropológica”76. Este tipo de abordagem permitiu alcançar diálogos 
“horizontais” de trabalho com os artesãos, nas suas oficinas. Os ex-
alunos como Liliana Guerreiro e Joana Caldeira, que demonstraram 
durante o projecto grande capacidade para desenvolverem este tipo 
de abordagem, capaz de construir relações de afecto, foram também 

76. Expressão referida por Ana Campos em entrevista. Ana Campos tem uma 
Licenciatura em Antropologia, pelo que a abordagem etnográfica desenvolvida no 
projecto Leveza, Reanimar a Filigrana lhe é familiar.

5.45 Jóias de Liliana Guerreiro com 
a colaboração dos artesãos  Joaquim e 
Guilherme Rodrigues. O colar Neckace 
usado por Liliana realizadio foi no 
âmbito do projecto Leveza Reanimar a 
Filigrana.

5.46 Jóias de Joana Caldeira com a 
colaboração de artesãos da Póvoa do 
Lanhoso. As Entrançadas representadas 
à direita foram realizadas no âmbirto do 
projecto  Leveza Reanimar a Filigrana.
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os que conseguiram transformar a experiência realizada em âmbito 
académico como ponto de partida para a sua futura actividade 
profissional77.

A designer Joana Caldeira desenvolve trabalhos em filigrana com 
artesãos da Póvoa do Lanhoso, tendo tido as suas jóias à venda na sua 
loja Olho de Perdiz, no Porto, que recentemente fechou.

Liliana Guerreiro desenvolve, desde 2002, o seu trabalho em 
co-produção com dois artesãos da freguesia de Travassos, do concelho 
da Póvoa do Lanhoso, traduzindo para a contemporaneidade a 
joalharia tradicional portuguesa em filigrana, criando duas colecções, 
a Colecção Filigrana e a Colecção Lugares.

A parceria que Liliana Guerreiro estabeleceu com dois artesãos, os 
irmãos Joaquim e Guilherme Rodrigues, permitiu o desenvolvimento 
da sua carreira profissional e alterou a sua vida pessoal, tendo a autora 
passado a viver em Paredes de Coura, localidade muito próxima de 
Travassos, onde vivem e trabalham os dois artesãos. Actualmente, 
a empresa da designer tem a sede e a oficina em Paredes de Coura.

As jóias criadas por Liliana Guerreiro em co-autoria com os dois 
artesãos tiveram muito boa aceitação no mercado, o que permitiu a 
criação da empresa que, de resto, surgiu da necessidade gerada pela 
venda dos produtos. A empresa Liliana Guerreiro nasceu em 2004, 
na sequência do resultado do sucesso das vendas maioritariamente 
no mercado nacional. A designer Liliana Guerreiro revelou em 
entrevista78 que, só a partir desse ano, pensou o seu negócio como 
uma empresa e que já o deveria ter feito há mais tempo, no sentido 
da promoção, criação e organização de redes de distribuição. Em 
2013, com o objectivo da consolidação da internacionalização da 
empresa, Liliana candidatou-se a um financiamento do QREN (União 
Europeia), integrado no programa das Indústrias Criativas do AICEP. 
Este financiamento foi aprovado e, nesse mesmo ano, a empresa 
vendeu mais para o mercado externo do que para o mercado interno.

O seu trabalho tem sido reconhecido prestigiosamente em várias 
partes do mundo, sendo uma das poucas designers portuguesas que 
tem o privilégio de ver os seus produtos seus – com a sua assinatura 
e a assinatura dos artesãos portugueses – à venda nas lojas do MoMA 

77. Informação obtida em entrevista realizada a Ana Campos, a 29 de Agosto de 2013, 
e transcrita pela autora.
78. Entrevista realizada pela autora em Junho de 2011.

5.47 Artesãos Joaquim e Guilherme 
Rodrigues a trabalharem na sua oficina 
em Travassos. 
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em Nova Iorque e Tóquio.
Liliana Guerreiro recebeu, já em 2014, um convite para expor 

no Museu de Arte e Design de Nova Iorque, tendo recebido, ao longo 
da sua vida profissional, vários prémios:
•	 1º Prémio e Menção honrosa do Concurso de Artesanato 

Tradicional da Feira Internacional de Artesanato (FIA) de Lisboa, 
em 2004;

•	 1º Prémio no Concurso de Artesanato Tradicional da FIA, em 
2006;

•	 1º Prémio e Menção honrosa no 1º Concurso Internacional de 
Filigrana, Câmara Municipal da Povoa de Lanhoso, Escola 
Superior de Arte e Design de Matosinhos, em 2007;

•	 1º Prémio no Concurso de Artesanato Contemporâneo da FIA, 
em 2007;

•	 Menção honrosa no concurso Feira Nacional de Artesanato (FNA) 
de Vila do Conde, em 2007;

•	 Três peças seleccionadas para a final do prémio Arte e Artesanato 
Contemporâneo – Fomento das Artes e do Desenho (ART-FAD), no 
evento FADfest, Barcelona, em 2013.

Liliana Guerreiro, a trabalhar em parceria com os dois artesãos 
de Travassos, representa o caso de maior reconhecimento nacional e 
internacional de uma jovem designer que desenvolve a sua actividade 
profissional fortemente influenciada por uma experiência de projecto 
académica, em parceria com artesãos. Este é também o argumento 

5.48 Jóias de Liliana Guerreiro com 
a colaboração dos artesãos  Joaquim e 
Guilherme Rodrigues. 

5.49 Liliana Guerreiro a trabalhar na sua 
oficina em Paredes de Coura. 
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maior, que reforça a opção da selecção do seu projecto para integrar 
o estudo de caso múltiplo da presente investigação.

Desde a primeira exposição do projecto Leveza, Reanimar a 
Filigrana, vários alunos têm trabalhado com os artesãos que colaboram 
com a designer Liliana Guerreiro. Estes, como referiu Ana Campos na 
entrevista realizada, antes de aceitarem novas colaborações, solicitam 
sempre autorização à designer, que tem respondido afirmativamente, 
trata-se de uma espécie de ritual de reconhecimento mútuo (Campos, 
2013). 

Numa outra conversa79 com Ana Campos, a joalheira lembrou 
alguns nomes de ex-alunos da ESAD que passaram pela oficina dos dois 
artesãos acima referidos: Jana Lillemets, aluno de Erasmus, vindo da 
Academia de Artes da Estónia, em 2011; Joana Maria Pereira Varela 
dos Santos, aluna da ESAD, Curso de Artes|Joalharia, em 2012; Bianca 
Henze, aluna da ESAD, Curso de Artes|Joalharia, em 2013, vinda do 
Brasil. Salienta ainda que a primeira aluna da ESAD que trabalhou 
com estes artesãos e que viveu mesmo em casa deles, em Travassos, foi 
a designer Carla Castiajo. Foi no ano lectivo de 2002-03 – o mesmo 

ano em que se realizou o projecto Leveza, Reanimar a Filigrana – e 
antes de a aluna entrar no Mestrado de Design, em Estocolmo. Hoje, 
Carla Castiajo é um nome internacional do Design, não trabalhando 
em filigrana, mas sim com cabelo.

Ainda na sequência do projecto Leveza, Reanimar a Filigrana, 
em Maio de 2007, continuam a nascer outros projectos, como tão 
bem descreve de forma abreviada Ana Campos:

Em Travassos, a par das peças tradicionais, um número crescente 
de ourives foi passando a trabalhar, também, com designers. 
No terreno, emergiam novos nomes de designers. Os resultados 

79. Entrevista conduzida e transcrita pela autora, em Setembro de 2013. 

5.50 Jóias de Carla Castiajo produzidas 
artesanalmente. A jóia Cut da imagem 
à foi realizada no âmbito do projecto 
Leveza Reanimar a Filigrana.
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profissionais que diplomados da ESAD iam obtendo, motivou a 
apetência de novos alunos da ESAD. Seguiram-se outros eventos, 
filhos do projecto inicial, com crescente apoio da Câmara de Póvoa 
de Lanhoso. Realizou-se no Museu do Ouro o Turnov’ Jewellery 
Travelling Symposium, Portugal 2005. Em 2007, a Póvoa de 
Lanhoso, acolheu o evento Póvoa de Lanhoso Terra do Ouro que, 
entre muitos eventos, incluiu o Congresso Internacional de Filigrana 
e o Concurso Internacional Reanimar a Filigrana. Com o nome 
Filum e Granum, a parte portuguesa da exposição inicial, acrescida 
de muitas novas peças de alunos da ESAD, coabitou com a colecção 
do Museu do Ouro no Museu de Artes Aplicadas, em Belgrado. Em 
2008, incluído no projecto Por um Fio de Ouro, realizou-se um 
workshop no Museu do Ouro em que, lado a lado, actuais alunos da 
ESAD trabalharam com ourives locais. Aqui, outros jovens ficaram 
cativados e novas peças foram incluídas na exposição Passado 
Presente, Reanimar a Filigrana, na Antiqualha, Porto. Retomando 
o nome original, Leveza, reanimar a filigrana, a exposição é agora 
acolhida no Solar de Zagalos, Almada, pretendendo mostrar que 
Portugal tem raízes e futuro na área da filigrana. (Campos, 2008)

Ana Campos desenvolveu ainda uma outra experiência, em 2004: 
o projecto 2ndskin Cork Jewellery80, com os alunos de joalharia da 
ESAD, em parceria com o designer João Real da DesignLocal, Associação 
Cultural, sediada em Santa Maria da Feira. João Real formulou um 
convite à ESAD de Matosinhos para o desenvolvimento do projecto, 
tendo como objectivo a internacionalização da cortiça, atribuindo-lhe 
uma nova imagem, isto é, configurando-lhe o valor de jóia.

Portugal é o maior produtor do mundo de cortiça81, sendo 
o concelho de Santa Maria da Feira considerado a capital mundial 

80. Ver nota 2.
81. Segundo informação obtida, em 2011, na Associação Portuguesa da Cortiça (APCOR), 
Portugal tem a maior área de sobreiro do mundo, concentrando 34% da floresta mundial 
do sobro. 

5.51 Jóias produzidas em cortiça no 
âmbito do projecto 2nd skin Cork 
Jewellery. Da esquerda para a direita: 
Ravioli de Mafalda Vale; Tree de Catarina 
Silva e Square Root de José Carlos 
Marques. 
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de transformação da cortiça, pelo que os designers da DesignLocal 
procuraram, ao propor este projecto, redefinir o papel cultural da 
cortiça, material tradicionalmente associado às embalagens de vinho. 
Referindo-se aos objectivos do 2ndskin Cork Jewellery, a DesignLocal 
apresenta da seguinte forma o projecto:

(...) pretendeu-se envolver através da prática do design, agentes locais, 
nacionais e internacionais, na procura de aplicações inovadoras e 
mercados distintos para este produto. Simultaneamente, procurou-se 
contribuir para a redefinição do seu papel cultural. (...) A utilização 
da cortiça no design de jóias pareceu-nos o pretexto ideal para 
provocar uma nova percepção desta matéria prima. Retirá-la do 
seu papel, por vezes discreto ou mesmo invisível, e atribuir-lhe 
um protagonismo legítimo aproveitando todas as suas qualidades 
estéticas e físicas. (Real, et al in Campos & Real, 2008)

O projecto envolveu vinte e oito designers, entre os quais se 
encontravam alunos e alguns designers já diplomados pela ESAD, 
tendo-se realizadona ESAD O Simpósio Internacional 2ndskin Cork 
Jewellery, A missão deste conjunto de acções, associadas à exposição 
realizada na Vila da Feira e às cinco exposições realizadas fora do país, 
na Alemanha, Finlândia, Espanha, Estónia e Holanda, assim como 
à publicação do catálogo do projecto em bilingue, foi alcançar o 
objectivo inicial de dar visibilidade à cortiça conferindo-lhe o estatuto 
de jóias únicas produzidas artesanalmente. 

Na sequência do projecto 2ndskin Cork Jewellery, a aluna da 
ESAD Sofia Gomes, apesar de não estar directamente envolvida na 
experiência, através do seu conhecimento e estudo, desenvolve hoje 
uma parte significativa do seu trabalho profissional de joalharia 
explorando a cortiça82.

Ainda no âmbito dos projectos seleccionados que envolvem 

82. Esta informação foi obtida na entrevista realizada a Ana Campos a 29 de Agosto 
de 2013.

5.52 Capa do catálogo 2nd skin Cork 
Jewellery. Transplant de Leonor Hipólito; 
Cachecork de Vânia Moreira e Célula de 
Jurijus Poska. 
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Escolas de Design, que contribuem para a introdução do tema 
Artesanato no ensino em Design, é relevante enquadrar, neste 
contexto, o projecto Experimenta o Campo – EXOC, realizado em 
2006, no qual a Escola Superior de Artes e Design das Caldas da 
Rainha e a Escola Superior de Educação de Castelo Branco foram 
parceiras.

O projecto Experimenta ao Campo foi concebido pelo designer 
Bruno Carvalho que, à data, era simultaneamente aluno de Design 
na ESAD das Caldas da Rainha e funcionário do Centro de Estudos de 
Novas Tendências (CENTA). Bruno Carvalho diz que foi o facto de 
pertencer, em simultâneo, na época, às duas instituições, conhecendo 
bem as duas realidades, que o motivou e induziu para a elaboração 
desta experiência em parceria com várias instituições, nomeadamente: 
a ESAD-CR, a ESE, o CENTA, o CEARTE, a Pinus Verde, a Associação 
de Artesãos da Beira Interior Sul e Alto Alentejo, algumas Câmaras 
Municipais e outras entidades locais, como as Juntas de Freguesia.

O objectivo de Bruno Carvalho quando se propôs realizar este 
trabalho não era apenas formativo, tinha também o grande desejo, 
implícito nos outros projectos aqui referenciados, de revitalizar as 
economias locais e divulgar as regiões, em contextos mais alargados. 
Nesta perspectiva, o projecto foi desenvolvido com o apoio da 
antropóloga Teresa Fradique e envolveu vários artesãos – António 
Louro, António Nunes, Carlos Antunes, Diniz Pereira, José Henriques 
– e os estudantes de Design do último ano da Licenciatura, orientados 
pelos seus docentes – os designers Fernando Brízio, Filipe Alarcão, 
Miguel Vieira Baptista, Nicolas Taylor, Sérgio Gonçalves.

O projecto foi desenvolvido em quatro fases. Na primeira 
fase, foi realizada uma residência de antropologia; na segunda fase, 
desenvolveram-se e realizaram-se os protótipos por equipas de 
trabalho constituídas, cada uma delas, por três estudantes de design, 
um docente orientador e um artesão; na terceira fase, realizou-se 
a edição gráfica e, na quarta fase, a exposição itinerante, realizada 
em Vila Velha de Ródão, Nisa, Fundão, Castelo Branco, Caldas da 
Rainha e, ainda, no Porto e em Lisboa.

Bruno Carvalho, que propôs, coordenou e participou no 
projecto também enquanto aluno de Design, descreve a missão 
do projecto, na relação do Design com as Técnicas Artesanais, do 
seguinte modo:
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Procura-se o desenvolvimento de projectos onde confluam linguagens 
de dois universos distintos. Por um lado, o artesanato, um 
universo de objectos, nascidos de uma relação com a terra, com 
uma vivencia geracional, elementos associados, a uma identidade 
própria perpetuada no tempo. Por outro lado, o Design associado 
à sociedade de consumo e à procura em massa, originando uma 
estreita relação com a indústria e um distanciamento real em 
relação às pessoas. Pretende-se uma simbiose destes dois universos, 
identificando pólos de trabalho que promovam relações assentes 
num apoio mútuo. Apoio este fundado na concepção de objectos 
específicos, ambicionando uma mais valia que promova um 
equilíbrio entre uma cultura urbana, que valoriza o sistema da 
cultura tradicional, e uma sociedade rural, que importa signos da 
cultura de massas. (Carvalho, 2008)

Os materiais utilizados para a produção de novos produtos foram o 
cobre, o castanho, o esparto, o feltro, o linho, o barro e a pedra de 
Nisa. Os produtos foram produzidos através das Técnicas Artesanais 
da cestaria de Alcongosta83, da confecção de faixa84 em feltro, da 
tecelagem em linho, da olaria de Nisa e do trabalho de caldeireiro.

Este foi o primeiro projecto académico que previu, desde o seu 
início, pelo CENTA, a comercialização dos objectos. O projecto foi 
planeado para que a produção dos objectos fosse da responsabilidade 

83. Algoncosta é uma aldeia do interior de Portugal, perto do Fundão, onde ainda 
existem muitos cesteiros, daí a técnica ter a designação da localidade. É uma cestaria de 
estrutura rude e forte, cuja a matéria prima é constituída essencialmente por castanheiros, 
com mais de três anos, vindos da serra da Gardunha e cortados no mês de Janeiro. Tira-
se-lhe a casca – refogadas – no refogador, ou seja, numa fogueira feita entre duas pedras 
de granito, na qual está o molho das varas, que são então cortadas em tiras com um 
podão. O artesão, sentado, utiliza a mula para segurar as varas, enquanto as apara e corta 
com um cutelo. Depois de estarem devidamente lisas, o cesteiro, habilmente, entrelaça 
as varas, dando formas àquele que será o produto vendido directamente ao consumidor 
ou nos diversos mercado e feiras da região. (in http://www.patrimonio-turismo.com/
artesanato/arte.php?tp=4&identif=49, visitado em Junho de 2012).
84. A faixa é a designação atribuída à arte aplicada, neste caso específico em feltro. 

5.53 Artefactos de olaria de Nisa 
realizados, no âmbito do projecto 
Experimenta o Campo Exoc, pelas 
alunas Elizabete Santos, Liliana Rosa 
e Susana Martins do Curso de Design 
da ESAD Caldas da Rainha em 2006, 
dirigidas pelo docente Filipe Alarcão  em 
colaboração com o oleiro de Nisa Sr. 
António Louro. 

5.54 Capa do catálogo do projecto 
Experimenta o Campo Exoc. 
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dos artesãos, estando previsto que as equipas de designers recebessem 
os royalties correspondentes à venda das peças. Contudo, as vendas 
ainda não se verificaram, porque para a comercialização dos objectos 
será necessário fazer (segundo o CENTa) um redesenho de alguns 
objectos, assim como gerar a sua comunicação. 

No entanto, alguns dos produtos resultantes do Projecto 
Experimenta o Campo já ultrapassaram a dimensão do próprio projecto 
e foram seleccionados para representar a produção portuguesa, 
da primeira década do séc. XXI na exposição Revolution 99-09, na 
Experimenta Design, em 2010. 

Os projectos de parceria do Design com as Técnicas Artesanais, 
enquadrados num processo de formação académica de futuros 
designers, não têm como missão, na sua maioria, a venda dos produtos 
realizados. Contudo, é possível constatar que alguns dos produtos 
criados na sequência destes processos estão no mercado dando origem 
a novos trabalhos de parceria entre designers e artesãos, aproximando-
os e ultrapassando a dimensão de workshop, proporcionando uma 
experiência cúmplice, como considera fundamental Ugo La Pietra 
para conhecer o sistema de produção artesanal, designado-a por 
íntima e esclarecendo-a do seguinte modo:

(...) para se conhecer um sistema, implica experimentá-lo, ou seja, 
ter uma experiência íntima com as suas estruturas de produção e 
comerciais, e não apenas ter um contacto indirecto nas oficinas 
sobreviventes. Sabendo que projectar a produção artesanal 
significa, em última análise, sobreviver dentro de sistemas muitas 
vezes arcaicos e só ocasionalmente renovados na produção e na 
comunicação, assim como nos sistemas comerciais de produtos.85 
(La Pietra, 1997)

Da análise elaborada foi possível verificar que, só a partir de 2002, os 
cursos de Design em Portugal passaram a inserir nos programas das 
disciplinas de projecto o tema das Técnicas Artesanais. Num número 
significativo de vezes, os projectos desenvolvem-se em formato de 
workshop. A partir desta data, contudo, esta temática deixou de ser 
entendida como um tema de excepção no ensino Superior de Design, 
em Portugal. É possível observar ainda que a integração do tema 
das Técnicas Artesanais nos programas curriculares da Disciplina de 

85. Tradução livre da autora de italiano para português.
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Projecto, em cursos de Design, tem sido integrada em diferentes anos 
das Licenciaturas, inclusive no primeiro ano, como se verifica no 
projecto coordenado pela docente Ana Lia Santos, na Licenciatura 
em Design de Equipamento da Faculdade de Belas Artes de Lisboa 
(FBAUL), no ano lectivo de 2012-13. Este projecto, desenvolvido em 
workshop, teve como objectivo a tradução para a contemporaneidade 
de um banco tradicional alentejano. O projecto foi exposto na FBAUL, 
em 2013, com a designação Buinho, aprender e aplicar. Este último 
projecto relaciona-se com o Projecto em Aberto de que falaremos em 
A Forma do Conhecimento da Técnica.

Conclui-se que a relação das Técnicas Artesanais com as 
Academias de Design, é, por vezes, indutora de comportamentos 
empreendedores de jovens designers que, sempre que são capazes 
de estabelecer parcerias cúmplices com os artesãos, ultrapassam 
frequentemente a dimensão académica dos projectos. Desta forma, 
iniciam e desenvolvem percursos profissionais em parcerias com 
artesãos. Algumas destas parcerias alcançaram já sucesso no mercado 
nacional e internacional, como é o caso do exemplo referido de 
Liliana Guerreiro e dos artesãos Joaquim e Guilherme Rodrigues. O 
reconhecimento do trabalho desta parceria é já motivo de visitas de 
várias pessoas portuguesas e estrangeiras que se deslocam, cada vez 
em maior número e frequência, a Travassos e a Paredes de Coura, 
com o objectivo de conhecer os artesãos e a designer visitando as suas 
oficinas. Este projecto, pelas suas várias qualidades, será investigado, 
de novo, através da interpretação cruzada do estudo de caso múltiplo, 
articulada com as proposições da tese. 
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Amplificação da Técnica

As parcerias do Design com as Técnicas Artesanais que agora se 
apresentam não decorrem de o conhecimento tácito ser o único 
conhecimento que permitiu desenvolver um negócio evitando a 
desertificação do território, como descrito na primeira narrativa, ou 

5.4 .3
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5.55 Mapa de localização dos territórios 
nos quais foram desenvolvidos os 
projectos incluídos nesta narrativa. 

5.56 Mapa de localização dos lugares 
de residência dos promotores dos 
projectos incluídos nesta narrativa. 
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resultaram de uma experiência piloto académica, como foi referido 
na segunda narrativa.

Os projectos desta narrativa caracterizam-se por terem, 
desde o seu início, a ambição de amplificar as Técnicas Artesanais, 
transportando da dimensão local à global, integrando o Design com 
o objectivo de criação de marcas próprias. Com este objectivo, na 
sua maioria, as experiências foram integradas em vários programas 
de incentivos ao desenvolvimento sócio-económico dos territórios, 
através das quais receberam financiamentos públicos, comparticipados 
pela Comunidade Europeia, o que possibilitou o desenvolvimento dos 
projectos, envolvendo uma rede alargada de actores de diversificadas 
áreas de conhecimento. Nestas experiências, assumia-se que havia, 
desde o início, o pressuposto de que a combinação dos dois tipos de 
conhecimento, tácitos e técnico-científicos, se pudesse traduzir num 
ganho para todas as partes, como descreve Flaviano Celaschi:

(...) através de um concerto de identidades sem mestre de 
orquestra, conduzido pela comparação pragmática sobre o fazer, 
todo um território pode ser revitalizado, oferecendo ao designer a 
concretização dos seus sonhos projectuais e, ao artesão, a renovação 
contínua e a sensibilidade de mercado que nunca foram o seu forte.
(Celaschi, in Albino, 2012)

Em todas estas experiências (com a excepção singular do projecto Boa 
Boca Gourmet), o Design é solicitado a integrar as parcerias, enquanto 
actor considerado, não só sensível ao mercado (Celaschi, 2012), pela 
possibilidade de transcriação dos produtos com o objectivo de os 
fazer desejados por novos públicos, mas também pelas estratégias 
de comunicação, comercialização e posicionamento das marcas, 
integrando por vezes outras áreas do saber. A experiência Boa Boca 
Gourmet é aqui uma excepção, porque neste projecto o Design, como 
se verá, não é convidado, mas propõe as parcerias, constituindo-se 
como um mediador entre a produção e o mercado.

Iniciamos a apresentação destes projectos pelo projecto 
MGLASS, uma das três experiências, iniciadas ainda no século XX, 
que constituem a amostra das parcerias mapeadas na tese. Este 
projecto, iniciado em 1997, é aqui integrado porque é a primeira 
grande parceria, realizada em Portugal, que integra o Design com a 
ambição descrita de amplificação da Técnica Artesanal, da escala local 
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à global. Este projecto é simultaneamente revelador da importância 
das estratégias de comercialização e posicionamento das marcas 
no mercado para o sucesso das experiências, isto é, do valor que a 
sensibilidade ao mercado tem para a viabilidade dos projectos.

O projecto MGLASS envolveu uma rede alargada de actores 
e foi promovido pela Associação dos Industriais da Cristalaria 
(VitroCristal), com a participação do Centro Português de Design 
(CPD), e incorporou a produção de várias indústrias manufactureiras 
da região das Caldas da Rainha, industrias de forte pendor artesanal, 
que foram incluídas como parceiras no projecto, para a produção da 
marca então criada, Marinha Grande MGLASS.

O seu grande objectivo era o de relançar a indústria do vidro 
da região da Marinha Grande através da criação de uma estrutura 
que permitisse a concepção de produtos diferenciados e a sua 
comercialização no mercado internacional.

Para a concepção dos novos produtos “diferenciados” foi 
convidado a participar no projecto um conjunto alargado de 
designers, no qual se incluíam também nomes já consagrados 
internacionalmente, dos quais se destacam o do designer industrial 
egípcio Karim Rashid e o da designer norte-americana de origem 
húngara Eva Zeisel. Participaram ainda os designers Bjorn Dahlstrom, 
Christophe Pillet, Elder Monteiro, Fernando Brizío, James Irvine, 
José Viana, Uwe Fisher, Vogt & Weizenegger, Luís Royal e Marianne 
Buus. Foram igualmente envolvidos no projecto, enquanto estagiários,  
alguns jovens designers portugueses: Alda Tomás, Alexandra Silva, 
Ana Flôr, Bruno Escoval, Carina Martina, Carla Mendes, Catarina 
Gomes, Catarina Romão, Cláudia Pacheco, Cláudia Pedro, David 
Matos, Francisco Vieira Martins, Isabel Costa Lúcido, Isabel Cunha, 
Ivo Pitarma, João Morgadinho, João Rosa, Jorge Lourenço, José 
Bruno, Luís Royal, Luís Silva, Magda Gomes, Margarida Garcia, 
Marisa Gomes, Mónica Santos, Naulila Luís, Patrícia Lima, Paula 
Lomelino, Paula Marques, Paulo Cardoso, Paulo Santos, Pedro Cruz, 
Pedro Dias Vieira, Ricardo Cabral, Rita Melo, Sónia Durães, Sónia 
Josué, Susana Azevedo, Susana Soares, Vitor Agostinho, Vitor Duarte 
e Vitor Salgueiro.

Pretendia-se que, com a integração de designers, fossem criados 
uma série de objectos de elevada qualidade formal. Simultaneamente 
a empresa NellyRodi86, foi contratada para dar formação continuada 

86. NellyRodi é uma empresa que prospectiva as tendências de mercado, a partir da 

5.57 Logo do projecto Marinha Grande  
MGLASS.
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ao grupo, desenvolvendo um caderno de tendências de mercado, que 
era apresentado de seis em seis meses, a partir do qual os designers 
deveriam trabalhar. Procurava-se assim alcançar os seguintes objectivos 
pré-definidos pelo projecto:

•	 Desenvolvimento de uma área economicamente sustentável baseada 
na inovação e numa atitude mais dinâmica e competitiva;

•	 Divulgação do sector nos mercados nacional e internacional;
•	 Criação de uma imagem de prestígio e contemporaneidade para o 

vidro português;
•	 Utilização do design e o seu reconhecimento como uma mais-valia 

e factor determinante de competitividade;
•	 Promoção e divulgação do design e dos designers portugueses.87

A conquista de novos mercados e a consolidação dos existentes eram 
as principais metas do projecto, tendo numa fase inicial, a marca 
conseguido entrar no mercado internacional, nomeadamente em 
Espanha, França, Itália, Reino Unido, Países Baixos, Bélgica, Japão 
e nos Estados Unidos da América – onde foi instalado um show-
room, em Nova Iorque. O projecto MGLASS tinha pré-estabelecido 

descodificação e antecipação de novos comportamentos de consumo, considerando 
as inovações que induzem as atitudes dos actores do mercado. Informação obtida em 
nellyrodi.com, sítio visitado em 5 de Maio de 2013. 
87. Informacão obtida a 25 de Junho de 2012, em http://www.un.int/portugal/
mglassfotos.ht.

5.58 Produtos em vidro resultantes da 
iniciativa Marinha Grande MGLASS. 
Da esquerda para a direita e de cima 
para baiixo os autores das peças são os 
deigners: Alda Tomás; Magda Gomes: 
Karim Rashid; Isabel Antunes;  Eliane 
Marques; Pedro Dias Vieira; Karim 
Rashid e Luís Royal.
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que numa segunda fase o seu mercado principal era o do Estados 
Unidos da América. Esta opção obedeceu a um plano descrito, do 
seguinte modo:

(...) um plano estratégico, pensado e concebido em função de 
diversos estudos de mercado que foram oportunamente realizados, 
seja no âmbito de uma Medida Voluntarista (1999-2000), seja 
durante a primeira fase do projecto CONVIR, financiada pelo POE 
(2001-2002). Dos estudos que visaram, em momentos diferentes, 
vários países da Europa e os Estados Unidos da América, resultou 
inequívoca a vantagem de tentar uma consolidação da presença 
neste mercado. Foi ainda em função desses estudos que se desenhou 
a estratégia que tem orientado a presença da Marinha Grande 
MGLASS no mercado norte-americano:

•	 Abertura de um show-room permanente na Madison Avenue, em 
Nova Iorque, no edifício onde se concentra a larga maioria das 
empresas e marcas da área da decoração.

•	 Criação de uma equipa de colaboradores naquela cidade, a quem 
cabe dinamizar o show-room, manter contactos comerciais, fazer 
a promoção da marca e dinamizar as vendas.

•	 Contratação de uma empresa de relações públicas, com a finalidade 
de manter uma presença regular na imprensa da especialidade, 
indispensável à afirmação de uma marca ainda recente e, até há 
pouco tempo, desconhecida.

•	 Publicação regular de anúncios na imprensa da especialidade.
•	 Participação nas principais feiras realizadas nos Estados Unidos 

(quase todas realizadas duas vezes por ano): Tabletop, de Nova 
Iorque, Gift Fair, também de Nova Iorque, e as feiras de S. 
Francisco, Atlanta, Dallas e Seattle.

•	 Realização de iniciativas específicas para a promoção da marca: em 
museus, em lojas de especialidade, em department stores.

•	 No que respeita à actividade comercial, optou-se por desenvolvê-la 
em dois segmentos distintos de mercado, a saber: os department 
stores (…) e as lojas independentes, por via de regra, lojas de 

5.59 Exposição  dos produtos Women in 
Glass da MGLASS em Nova Iorque. 
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especialidade, de grande exigência e destinadas a um público 
requintado. (…)

•	 Em simultâneo, alguns projectos foram concebidos especificamente 
para os EUA. O mais importante é, por certo, o projecto Women 
in Glass no qual colaboram três designers mulheres, de três gerações 
e três culturas: Eva Zeisel, norte-americana, de 98 anos, Marianne 
Buus, de 43 anos, dinamarquesa, e Paula Lomelino, de 29 anos, 
portuguesa. A importância social que hoje tem nos EUA o debate 
sobre a mulher, permite antever, para este projecto recentemente 
apresentado um largo sucesso (…).88 (André Carlos, 2004)

Apesar destas acções e de todo o investimento efectuado – mais de 
nove milhões de euros, financiados em 75% por fundos públicos, 
através da sua inserção no projecto CONVIR, a partir de 2001, em 
parceria com o Instituto de Apoio às Pequenas e Médias Empresas e 
à Inovação (IAPMEI) e ainda com o Instituto de Comércio Externo de 
Portugal (ICEP), no âmbito do Programa Operacional da Economia 
(POE) e, posteriormente do Programa de Incentivos à Modernização 
da Economia (PRIME)89 – a marca MGLASS apenas se manteve no 
mercado internacional enquanto duraram os apoios elevados à sua 
promoção. A partir do ano de 2004, momento em que deixou de 
haver um grande investimento suportado maioritariamente, como 
se referiu, por apoios financeiros institucionais públicos, a MGLASS 
começou a perder visibilidade comercial nestes mercados.

Segundo Francisco Providência, este fracasso deveu-se aos 
seguintes motivos:

Os produtos resultantes do projecto apresentavam, de acordo com o 
que era desejado, uma elevada qualidade formal, mas não tinham 
uma óptima qualidade de produção, se comparados com outras 
produções europeias, nomeadamente, entre outras, com as produções 
da indústria vidreira checa e polaca, e simultaneamente os produtos 
MGLASS chegavam ao mercado internacional com preços elevados 
e pouco competitivos.

88. Depoimento escrito por André Carlos, Presidente do Conselho de Administração da 
Vitrocristal em 2004, obtido em http://www.iapmei.pt, visitado a 25 de Junho de 2012.
89. Informação obtida no Depoimento escrito por André Carlos, Presidente do Conselho 
de Administração da Vitrocristal em 2004, obtido no sítio www.iapmei.pt, visitado a 
25 de Junho de 2012. 



As Técnicas Artesanais como engenho na inovação em Design

220

Assim, a comercialização internacional da marca, que numa fase 
inicial começou nas feiras de Frankfurt e de Paris, não obteve os 
resultados desejados. Iniciou-se uma nova fase de internacionalização 
dos produtos no mercado Norte-Americano apresentando-os como 
produtos domésticos destinados a um consumo massificado. Este 
posicionamento no mercado implicava uma capacidade de produção 
que as indústrias associadas ao projecto não tinham. Os produtos 
Mglass tinham qualidades de desenho que não foram devidamente 
explorados na comunicação com o mercado. E, por outro lado, 
não tinham a qualidade e preço de produtos massificados. Desta 
forma, não foi possível manter a marca no mercado internacional. 
A MGLASS deveria ter sido divulgada e implementada como 
uma marca de produtos de alta qualidade formal e de produção 
artesanal, configurando-a como uma marca de luxo e de produtos 
únicos com beleza e humanos.90 (Providência, 2013)

Sobre a situação da MGLASS, Jorge Sobral, então administrador da 
VitroCristal, disse à agência Lusa, em 14 de Julho de 2007, que:

A loja dos Estados Unidos foi fechada compulsivamente, devido 
a dívidas, e por cá foi encerrada a loja da Marinha Grande, 
bem como um armazém, (…) [sendo] que estão a ser respeitadas 
algumas encomendas, de clientes que pretendem repor stocks com 
a nossa marca.91

Da análise das várias informações recolhidas é possível deduzir 
que a estratégia desenvolvida de comercialização e posicionamento 
da marca MGLASS no mercado norte-americano não favoreceu a 
internacionalização dos produtos, que tinham sido pensados como 
produtos de autor, de colecção onde o processo manufactureiro fosse 
percebido e constituísse também um contributo para a diferenciação 
do produto, enquanto produtos gift, e não enquanto produtos 
domésticos massificados. Este pensamento foi sublinhado numa 
segunda fase, sob a orientação do consultor americano MacCann 
Erickson, pela contratação de designers de reconhecimento 
internacional,  como Karim Rashid, procurando desta forma e com 

90. Informação obtida em entrevista realizada a Francisco Providência, no Porto, em 
20 de Junho, de 2013, e transcrita pela autora.
91. Informação obtida em http://www.leiriaeconomica.com/item558.htm, visitado em 
Abril de 2013.



221

os sentidos do lugar

custos muito elevados, conquistar o mercado
Na mesma perspectiva da que foi descrita para o projecto 

MGLASS – desenvolver um trabalho de ressignificação das Técnicas 
Artesanais, pela criação de novos produtos e pela promoção ou criação 
de marcas próprias – em 2004, precisamente no último ano em que 
a MGLASS recebeu financiamentos, também a Associação de Artesãos 
da Região do Norte de Portugal (AARN) promoveu o projecto Velhos 
Saberes, Novas Tendências. Este decorreu da possibilidade de candidatar 
um projecto-piloto ao programa Operação Norte (ON), gerido pela 
Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte, 
e demonstrou o interesse e a necessidade de estabelecer parcerias 
com designers e com marketiers. O projecto Velhos Saberes, Novas 
Tendências veio concretizar esta vontade, desenvolvendo-se entre Maio 
de 2004 e Agosto de 2005, promovido pela associação acima referida 
(sob a coordenação de Miguel Oliveira, à data seu presidente92) e 
pelo Centro Regional de Artes Tradicionais (CRAT), em parceria com 
a Escola Superior de Artes e Design de Matosinhos (ESAD), com o 
Instituto Português de Administração e Marketing (IPAM) e, ainda, 
com o Centro de Formação Profissional do Artesanato (CEARTE), 
com a missão de:

Aplicar novas técnicas a formas tradicionais, criar novas formas 
utilizando velhas tecnologias, aplicar saberes antigos a conceitos 
modernos, cruzar o trabalho de artesãos e designers numa 
perspectiva de complementaridade e recriação... são estes os aspectos 
principais que pretendemos focar neste projecto, estando sempre 
subjacente a ideia de inovação que se pretende não só estética, mas 
também funcional, tecnológica, qualitativa e organizativa. Inovar 
no produto, através de intervenções qualificadas, mas também e 
simultaneamente nas estratégias de marketing, de gestão, e de 
comercialização adoptadas, como pontos fulcrais para o sucesso de 
todo o processo. Neste âmbito o projecto focalizou-se na inovação, 
na comunicação entre artesãos, designers e outros criativos, numa 
perspectiva de complementaridade e na criação de estratégias de 
marketing, gestão e comercialização. (Ramos, Graça, 2007)

Este foi um projecto que, mais uma vez, solicitou a colaboração do 

92. Miguel Oliveira era, em 2004, simultaneamente, presidente da Federação Portuguesa 
das Artes e Ofícios (FPAO) e da Associação de Artesãos da Região do Norte (AARN).
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Design, através da Academia, tendo sido aqui o convite alargado 
também a uma Escola Superior de Administração e Marketing. 
Contudo, neste caso, não foi proposto à academia a integração de 
um projecto-piloto nos seus planos curriculares. Foi-lhe solicitada 
uma prestação de serviços de consultadoria, através dos seus 
centros de estudos. Em especifico, à ESAD e ao IPAM, foi solicitado 
um serviço de formação aos artesãos, que os fosse capaz de dotar 
de conhecimentos que lhes permitissem a “transcriação” dos seus 
produtos para a actualidade, de acordo com as novas exigências do 
mercado, introduzindo novas abordagens de gestão, de promoção e 
de comercialização dos seus produtos, mantendo, no entanto, as suas 
relações identitárias com o património português.

No site da AARN é possível observar que, em 2004, esta associação 
definia o artesanato como um sector económico com características 
descritas do seguinte modo:

(...) o artesanato corresponde a um tecido tímido que se pauta 
por uma enorme fragilidade, constituído por pequenas unidades 
produtivas (por vezes apenas com um trabalhador – o próprio 
artesão), com debilidades características a nível financeiro, fiscal, 
de formação, de comercialização, de design de produto, de estratégia 
de gestão, entre outras, unidades essas pouco preparadas para fazer 
face aos novos desafios e às exigências dos mercados actuais.93

A missão do projecto foi descrita no catálogo de divulgação da 
experiência com os seguintes objectivos:

•	 dotar o sector das artes e ofícios de instrumentos necessários a uma 
maior projecção do artesanato da região norte, de forma que este 
possa reflectir uma imagem dinâmica e de qualidade, procurando 
novos caminhos e valências que vão de encontro às necessidades e 
gostos actuais;

•	 proporcionar aos artesãos participantes no projecto know-how que 
lhes permita novas abordagens, tanto a nível da qualidade técnica 
e estética dos seus produtos, como a nível empresarial e dos circuitos 
de promoção e de comercialização;

•	 consciencializar os intervenientes do projecto para a importância 
da inovação, do design do produto e imagem e do domínio das 

93. Informação obtida em www.aarn.pt, visitado a 21 de Agosto de 2012. 
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novas tecnologias de informação e comunicação para o sucesso das 
unidades produtivas/artesãos;

•	 consciencializar os intervenientes no projecto para a importância 
crescente da organização empresarial das microempresas artesanais, 
como forma de aumentar a competitividade e abarcar novos 
mercados (nacionais e estrangeiros);

•	 constituir um centro de informação e apoio técnico que permita 
aos artesãos o esclarecimento de dúvidas, o tratamento de questões 
administrativas, o aconselhamento técnico e a divulgação de 
informações de interesse para o sector.

•	 concretizar uma experiência-piloto que possa ser utilizada como 
referência para desenvolver novas metodologias de actuação, no 
sentido de dar maior e melhor visibilidade ao sector, nomeadamente 
no que se refere ao artesanato contemporâneo e às novas expressões 
do artesanato tradicional da região do norte (Ramos, 2007).

A metodologia para o desenvolvimento do projecto foi confinada em 
três fases. A primeira foi constituída pela apresentação e divulgação do 
projecto. Esta acção implicou o mapeamento e estudo do artesanato 
produzido na região norte, que conduziu à selecção de trinta Unidades 
Produtivas Artesanais do Norte de Portugal (UPA)94, que detinham 
o conhecimento de várias técnicas artesanais portuguesas, das quais 
referimos apenas algumas, como exemplo: azulejaria, cerâmica, 
gastronomia, joalharia e ourivesaria, tecelagem e bordados, vitral e 
vitrofusão, trapologia.

Para a promoção do projecto foram realizadas sessões de 
divulgação, que foram anunciadas através de um catálogo e de 
um desdobrável. As sessões foram realizadas em várias cidades, 
nomeadamente no Porto, Vila do Conde, Viana do Castelo, Barcelos, 
Vila Real, Chaves, Bragança, Miranda do Corvo, Guimarães e, 

94. Abílio Matias; Adélia Ribeiro; Arminda Mendez; Arte da Terra (Maria Carvalho 
e José Teixeira); Arte Lata (Rui Manuel Gonçalves dos Santos); Artesave (Armindo 
Santos); Artesmalte (António Tomé); Ceramista Carla Mota; Carlos Dias; Casa Assis 
Rêgo (Aurora Assis Rêgo); Conceição Sapateiro; Cultilinho (Fátima Mota); Decorlãs 
(Maria Lúcia Alves); Fernando Dionísio; Folhas Soltas; Fumeiro (Humberto Fernandes); 
Gallaecia (Marília Seabra e Júlio Portela); Gitte & Horst – Oficina do Joe (Horst Stricker 
e Gitte Ernst); Granini Azulejaria (Maria Alice Martins Alves Graís); Isilda Parente; 
Liliana Guerreiro; L’pardo (Elizabete Falcão); Maria Fernanda Braga; Maria Helena Silva; 
Maria Susana Castro; Projecto A2 (Maria Cristina Vilarinho e Alberto Azevedo); Samuel 
Carvalhosa; Tareka (Maria Teresa Costa Ferreira); Teresa (José Figueiredo); Transformar 
o Xisto (Vitor Barbosa).

5.60 Espaço de divulgação na rede 
telemática das UPAS e do seu trabalho 
por área de actividade no sítio www.aarn.
pt. Este espaço surge na sequência do 
projecto Velhos Saberes Novas Tendências.
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ainda, em Lisboa. Estas conferências foram dirigidas por equipas 
multidisciplinares constituídas por designers, consultores de gestão, 
técnicos de marketing, técnicos de informática e por consultores 
para a história das regiões e produções, que trabalharam com as UPA 
seleccionadas. No que concerne ao design, as equipas foram dirigidas 
pelos seguintes designers: Margarida Azevedo, Marta Carvalho, João 
Lemos e João Sousa. Este trabalho das equipas multidisciplinares com 
as UPA constituiu a segunda fase do projecto.

Apesar desta lista alargada de objectivos relativos à primeira e 
segunda fase do projecto, no qual o design deveria intervir nas suas 
várias especialidades e nas várias fases do projecto, o contributo do 
Design acabou por ganhar mais visibilidade na realização de suportes 
de comunicação e publicidade. Para cada UPA foi realizado um 
logótipo – a sua imagem de marca e de promoção – e uma brochura 
promocional dos seus trabalhos, tendo sido editados 500 exemplares 
para cada uma, assim como um micro-site individual, alojado no sítio 
da AARN95.

A terceira e última fase do desenvolvimento da experiência 
materializou-se na produção de um catálogo e de um guia de 
“boas práticas”, demonstrando os procedimentos para intervenções 
especializadas no sector do artesanato, assim como na realização 
de uma exposição itinerante com as produções que resultaram do 
projecto. Esta exposição realizou-se no Centro Regional de Artes 
Tradicionais (CRAT), no Porto; na Casa da Música de Miranda do 

95. Sítio: www.aarn.pt, 

5.61 Exemplos de duas marcas e 
produtos elaborados no âmbito do 
projetto Velhos Saberes Novas Tendências.
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Douro; na Biblioteca Municipal de Amarante; na Sala Multiusos do 
Turismo de Barcelos; na Galeria Almedina, em Coimbra; no Teatro 
Micaelense , em Ponta Delgada, nos Açores; e, ainda, no Iberiona, 
em 2005, em Barcelona. Outras participações e mostras do projecto 
também foram realizadas, a nível institucional, em feiras nacionais 
e internacionais, assim como em salões profissionais de artesanato, 
das quais são destacadas no catálogo do projecto a Feira Internacional 
de Lisboa (FIA); a Feira de Artesanato, no Porto (Artesanatus); o 
Salão Profissional da Primavera, em Santiago de Compostela; e o já 
mencionado Encontro Ibérico de Artesania (Iberiona).

Segundo as informações obtidas em entrevista,96 realizada em 
Setembro de 2013, ao director da Associação de Artesãos da Região 
Norte Leandro Coutinho, actualmente só sete UPA97, das trinta 
que participaram no projecto, utilizam o site como plataforma de 
comunicação dos seus trabalhos. Leandro Coutinho referiu também 
que os resultados do projecto não foram incorporados pela maioria 
dos artesãos, com o sucesso desejado, afirmando, como se cita: os 
objectivos do projecto eram muito avançados, à época, para os artesãos 
(Coutinho, 2013).

Na entrevista realizada ao designer João Lemos98 percebeu-se 
que, em paralelo com este projecto, se desenvolveu um outro, muito 
semelhante e com os mesmos objectivos, designado por Vellos Saberes, 
Novas Tendências, promovido pela Junta da Galiza, a Fundação de 
Artesanato Galego, a Associação Galega de Artesãos e ainda pelo 
Centro de Recuperação da Cultura Popular Galega, coordenado 
pelos designers portugueses João Lemos e Margarida Azevedo e pelo 
designer espanhol Albino Quinteiro, desenvolvido de Outubro de 
2004 a Junho de 2005. Neste projecto para a Galiza foi possível co-
criar, efectivamente em parceria com alguns artesãos, novos produtos, 
na sequência das linhas de trabalho elaboradas para o projecto, como 
nos descreveu o designer João Lemos:

Para todos os artesãos foram desenvolvidas, novas identidades (logo, 

96. Entrevista realizada a 10 de Setembro de 2013. Leandro Coutinho é, em 2013, 
simultaneamente presidente da Federação Portuguesa das Artes e Ofícios (FPAO) e da 
Associação de Artesãos da Região do Norte (AARN).
97. As sete Unidades Operativas Artesanais que actualmente utilizam as novas tecnologias 
da comunicação, como forma de divulgação do seu trabalho são: Abílio Matias; Casa 
Assis Rego; Isilda Parente; Liliana Guerreiro; L’pardo; Maria Susana Castro; Projecto A2.
98. Entrevista realizada a 2 de Setembro de 2013, ao designer João Lemos, conduzida 
e transcrita pela autora. 

5.62 Capas dos dois catálogos do 
projecto Velhos Saberes Novas Tendências. 

5.63 Logo do projecto Vellos Saberes 
novas Tendências. 
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etiquetas, webpages), embalagens e sacos, e foram sugeridas linhas de 
trabalho para design de produto. Mas, o caso da Zimzelatum99 foi o 
mais bem sucedido ao nível do design de produto. Fizemos propostas 
que os artesãos Camilo Rodriguez e Rosa Gonzalez desenvolveram 
e, no final, conseguimos dois ou três novos produtos bastante 
interessantes que ainda se mantêm em produção e comercialização. 
(Lemos, 2013)

Da análise das duas experiências – Velhos Saberes Novas Tendências 
e Vellos Saberes, Novas Tendências – acima descritas, deduz-se que 
efectivamente há um interesse, da parte do sector das Técnicas 
Artesanais, no conhecimento do Design, mas que esse conhecimento 
é pouco eficaz quando apenas transmitido pontual e esporadicamente 
aos artesãos, como se verificou quer das palavras do presidente da 
AARN, quer na voz de João Lemos, que na sua última experiência 
só identificou, enquanto resultados do projecto um único caso de 
sucesso e permanência no mercado: o Zimzelatum.

Com o grande objectivo de estabelecer redes cúmplices e 
duradouras de saberes tácitos e técnico-científicos, referem-se agora 
dois projectos, considerados pilotos em Portugal, enquanto processos 
formativos para designers e artesãos, com a ambição de fomentar 
parcerias criativas de co-criação: o projecto Desafios – A mulher activa 
na sociedade e o projecto AvantCraft, ambos realizados em 2005.

O Desafios foi promovido exclusivamente pelo Centro de 
Formação Profissional do Artesanato (CEARTE) e o AvantCraft 
enquanto projecto transnacional, foi promovido pela União Europeia, 
sendo a entidade portuguesa parceira do projecto igualmente 
o CEARTE. Ao grande desafio definido para os dois projectos, 

99. Zimzelatum é a marca de dois artesãos espanhóis, Camilo Rodriguez e Rosa Gonzalez 
da localidade de Vincios, Arcos 5, Gondomar, na Galiza, que participaram no projecto 
Vellos Saberes, Novas Tendências.

5.65 Logo do projecto Desafios-A mulher 
activa na sociedade.

5.64 Exemplo de uma marca e produtos 
elaborados no âmbito do projecto Vellos 
Saberes Novas Tendências.
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de fomentar processos de co-criação entre designers e artesãos, o 
AvantCraft acrescenta a ambição de contribuir para a identidade 
das regiões dos quatro países envolvidos, através do seu dominador 
comum, o oceânico Atlântico.

Falando do projecto Desafios – A mulher activa na sociedade na 
entrevista100 realizada, o designer João Amaral, apresenta o objectivo 
principal do seguinte modo: Ambicionava-se com este projecto conseguir 
uma mudança de mentalidades entre as duas áreas profissionais, uma 
vez que até esta data os artesãos eram, na maioria das vezes, solicitados 
pelos designers enquanto executantes dos produtos, pelo que os artesãos 
viam de uma forma geral o trabalho vindo dos designers como uma nota 
de encomenda. (Amaral, 2013)

Este grande objectivo foi detalhado em vários objectivos 
específicos, descritos num documento101 de apresentação do projecto, 
da seguinte forma:

•	 Uma experiência prática: melhoria da competitividade de um 
grupo de artesãos:

 — desenvolvimento de várias colecções de produtos inspirados na 
imagem dos Lenços de Namorados de Vila Verde: 
 – estudo de mercado;
 – análise da cultura tradicional relacionada com os lenços 

de namorados;
 – implementação de técnicas de design;

 — lançamento das colecções através de novos canais comerciais, 
que permitam aceder a públicos mais qualificados, através de:
 – elaboração de um plano de promoção regional, nacional 

e internacional;
 — implementação de novas técnicas empresariais adaptadas ao 

novo conceito de “microempresa cultural”:
 – gestão empresarial, organização da produção e 

comercialização;
 — promoção da cooperação entre pequenos grupos de artesãos, 

indústrias e designers.

•	 Uma experiência de futuro: as bases para a cooperação: 

100. Entrevista realizada ao designer João Amaral no CEARTE a 8 de Agosto de 2013, na 
sede do CEARTE, em Coimbra, conduzida e transcrita pela autora.
101. Documento em formato de powerpoint, fornecido na sequência da referida entrevista 
ao designer João Amaral.



As Técnicas Artesanais como engenho na inovação em Design

228

 — experiência pratica de cooperação durante os workshops, 
que permita experimentar as suas vantagens e favoreça o 
estabelecimento de sinergias entre pequenos grupos com 
afinidades:

 — modelo operativo de cooperação, que responda a todas as 
possibilidades:
 –  cooperações pontuais ou permanentes;
 – cooperação em diversas áreas: análise de tendências, 

desenvolvimento de produto, comercialização e 
promoção.

•	 Uma experiência formativa: qualificação de artesãos em:
 — análise de tendências e design;
 — gestão empresarial;
 — organização da produção;
 — comercialização;
 — promoção;
 — cooperação.

•	 Uma experiência modelo: uma referência para todos os outros 
artesãos:

 — atraindo o interesse dos restantes artesãos pelo êxito dos 
resultados atingidos;

 — elaborando uma metodologia para o seu desenvolvimento.
(Amaral, 2005)

Divulgando estes objectivos, o CEARTE abriu candidaturas para 
a participação no projecto, que possibilitou a selecção de cinco 
designers – Filomena Praça; Cristina Vilarinho; Natércia Camelo; 
João Amaral e Juan Carlos Santos – e de onze artesãos – Guida 
Fonseca (têxteis); José Praça (vidro); Alberto Azevedo (cerâmica); 
João Ludgero (metais e madeira); Paulo Alves (cerâmica); Yola Vale 
(cerâmica); Filomena Praça (joalharia); Cristina Vilarinho (cerâmica); 
Capuchinhas de Montemuro, Isabel Rodrigues (texteis); Rosário 
Pereira (cerâmica e serigrafia, CEARTE) e José Loura (cerâmica) – 
tendo ficado a coordenação do projecto a cargo dos designers João 
Amaral e Juan Carlos Santos.

O projecto foi realizado na sede do CEARTE durante cinco meses, 
de Fevereiro a Junho, aos fins de semana. No início do projecto, foi 
disponibilizado a todos os artesãos e designers formandos do projecto 

5.66 Exemplo de um lenço dos 
namorados de Vila Verde, que serviu 
de mote para o desenvolvimento do 
projecto Desafios – A mulher activa na 
sociedade. 
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o site de tendências de moda WGSN102. Partindo da sua análise, foram 
identificados nichos de mercado específicos para os quais os produtos 
a criar, a partir dos tradicionais lenços dos namorados, do norte de 
Portugal, deveriam ser direccionados. 

Desta formação resultaram três colecções, todas elas 
desenvolvidas sobre os lenços dos namorados: Caos, Desconstrução, 
e Muros.

Na Linha “Caos” os projectos foram desenvolvidos a partir das  
linhas de contorno dos desenhos dos lenços dos namorados.

•	 Caos: trabalhando com o elemento básico da decoração dos lenços 
de namorados, desenvolveu-se uma linha de produtos na qual se 
pretendia reflectir todo o estado de espírito da sociedade actual, 
inconformada e à procura de uma nova forma de se expressar.

Na Linha “Desconstrução”os projectos foram desenvolvidos a partir 
das manchas dos desenhos dos lenços dos namorados.

•	 Desconstrução: proposta que tem por base a destruição dos elementos 
identificáveis dos lenços de namorados, criando uma amálgama 
de manchas que, através do agrupamento ou da desagregação, vão 
constituindo processos de comunicação de uma nova forma de estar.
Na Linha “Muros” os projectos foram desenvolvidos a partir de uma 
nova iconografia para os lenços dos namorados.

•	 Muros: colecção reflexo de todos os estágios anteriores. Uma nova 

102. No sítio www.wgsn.com.

5.67 Projecto Desafios – A mulher activa 
na sociedade: linha caos. 

5.68 Projecto Desafios – A mulher activa 
na sociedade: linha desconstrução.
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ideia começa a surgir, um novo estado de espírito surge por entre os 
velhos e desgastados ícones do passado.103

O projecto foi divulgado através de uma Exposição no Café Galeria 
Santa Clara, em Coimbra.

Na exposição os artesãos e os designers explicavam o processo 
de criação e construção das peças, e tinham ainda ao seu dispor 
computadores nos quais os visitantes também podiam interagir com o 
processo de criação, sugerindo alterações aos produtos. Esta interacção 
com os visitantes da exposição tinha como objectivo a compreensão 
aprofundada dos interesses, necessidades e desejos do público, que 
aqui era entendido como uma amostra de um possível público-alvo.

Realizou-se uma outra exposição, itinerante, numa versão 
mais reduzida, que resultou de uma selecção de todos os produtos 
inicialmente apresentados. A exposição foi apresentada em várias 
cidades portuguesas, nomeadamente em Lisboa, Porto, Guimarães 
e Aveiro.

Como resultado deste projecto, de âmbito formativo, foi 
referido por João Amaral: que tanto da parte dos artesãos, como da 
parte dos designers, se observou uma maior abertura para futuras criações 
em co-autoria104 (Amaral, 2013. De forma idêntica aos projectos 
formativos que envolvem as instituições portuguesas de ensino 
superior em Design, não resultou deste projecto qualquer venda de 
produtos, apesar de, nesta experiência, toda a metodologia do projecto 
ter sido desenvolvida a partir da prévia identificação dos possíveis 
públicos-alvo, como consumidores de excelência para os produtos 
criados. A justificação para a não comercialização dos produtos foi-
nos dada por João Amaral, na entrevista já referida, dizendo que:

103. Informação obtida no documento em formato de powerpoint, fornecido na 
sequência da referida entrevista ao designer João Amaral.
104. Entrevista com o designer João Amaral, a 8 de Agosto de 2013, na sede do CEARTE, 
em Coimbra, transcrita pela autora.

5.69 Projecto Desafios – A mulher activa 
na sociedade: linha muros.
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O CEARTE não é uma instituição com fins comerciais, mas, única 
e exclusivamente, com fins formativos, pelo que, desta forma, o 
CEARTE não desenvolve qualquer acção que promova a venda dos 
produtos realizados nas suas formações. (Amaral, 2013)

O outro projecto referido, AvantCraft – Jovens Designers, novas 
maneiras, novos tempos para a Cultura, foi um projecto transnacional 
que envolveu quatro países (Portugal, Espanha, França e Irlanda) e 
teve a duração de dois anos e meio, desde o mês de Maio de 2005 
até ao mês de Dezembro de 2007. O projecto foi coordenado, em 
cada um dos países, por entidades associadas às Técnicas Artesanais, 
respectivamente pelo CEARTE, em Portugal; pelo Centro de Artesanía 
e Desenho (CENTRAD), de Lugo, em Espanha; pela Association Pôle 
Regional de Métiers d’Art (PRMA), de Niort, em França; e ainda 
pelo Crafts Council of Ireland (CCoI), em Kilkenny, na Irlanda. A 
coordenação internacional ficou a cargo do designer Juan Carlos 
Santos, do CENTRAD, que, como já se referiu, foi igualmente um dos 
designers coordenadores do projecto Desafios.

Os quatro países envolvidos têm o Oceano Atlântico como 
denominador comum, sendo o tema do projecto A força do Atlântico 
interpretado pelos quatro países, dando origem a quatro subtemas: A 
força da Persistência, em Portugal; A força do Movimento, em Espanha; 
A força da Sedução, em França; e, na Irlanda, A força da Lírica.

O projecto foi co-financiado pelo Fundo Europeu de 
Desenvolvimento Regional (FEDER), no âmbito do programa 
INTERREG III B “Espacio Atlântico”, definindo os dois grandes 
objectivos acima mencionados e apresentados no catálogo do projecto 
do seguinte modo:

A partilha de recursos de forma a potenciar as sinergias existentes 
entre as pessoas envolvidas no projecto, dos quatro países, com o 
objectivo de criar uma rede de cooperação permanente entre os 
centros artesanais promotores, nas áreas da criação cultural, da 

5.70 Exposição do projecto Desafios 
– A mulher activa na sociedade: linha 
muros. no Café Galeria Santa Clara em 
Coimbra. 
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modernização das microempresas artesanais e da criação de um 
tecido produtivo inter-regional complementar, procurando-se 
abordar duas questões de maneira complementar:
A promoção da imagem da identidade do Espaço Atlântico, através 
do desenvolvimento de produtos que reinterpretem as tendências 

5.71 AvantCraft: A força da Persistência 
(Portugal).

5.72 AvantCraft: A força do Movimento 
(Espanha).

5.73 AvantCraft: A força da Sedução 
(França).

5.74 AvantCraft: A força da Lírica 
(Irlanda).
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internacionais, na perspectiva de uma cultura local actual, viva 
e dinâmica como instrumento fundamental para a promoção dos 
lugares. O grande tema que uniu os quatro países foi o Atlântico 
e as suas paisagens.
A melhoria da competitividade das empresas artesanais, por 
intermédio da colaboração com criadores, da incorporação de novas 
tecnologias, da cooperação produtiva inter-regional, da promoção 
e da comercialização conjunta. (Lopéz, 2010)

O desenvolvimento do trabalho decorreu em formato de workshop, 
aos fins de semana, nos quatro países. A investigação foi realizada 
através da análise de tendências culturais e de mercado inovadoras, que 
serviram de base à realização das sessões de trabalho, de criatividade 
e de concepção, com a participação de designers, de artesãos e de 
pequenas empresas, com o objectivo de identificar os recursos locais 
identitários, e da análise de recursos produtivos e materiais de cada 
uma das regiões.

Procurava-se, em conformidade com os objectivos definidos, 
a promoção da modernização das microempresas manufactureiras 
através de estratégias de diferenciação, baseadas na identidade 
regional, ambicionando a profissionalização da concepção numa rede 
de descentralização produtiva, com o apoio da cooperação patronal, 
assim como com a promoção e comercialização dos produtos, e, 
através das vendas, a promoção dos territórios envolvidos.

Neste âmbito, os designers, os artesãos e as microempresas 
manufactureiras foram convidados, pelos vários países participantes, 
a apresentarem propostas através de concursos e ou outros processos 
selectivos, que permitiram a identificação das propostas que vieram 
a constituir-se em protótipos.

Em Portugal, como esclareceu João Amaral105, a selecção dos 
participantes, designers e artesãos decorreu em duas fases, da seguinte 
forma:

Na primeira, que correspondeu à parte formativa, mais longa e 
intensiva (2º semestre 2005 a final de 2006), a selecção foi feita 
por entrevista e análise de portfolios, a todos os que se mostraram 
interessados ao longo dos 6 meses em que fizemos a promoção do 
projecto, através de seminários e exposições (com os resultados 

105. Informação obtida por e-mail, em Agosto de 2013.
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da Desafios), um pouco por todo o país. Como se tratava de um 
processo formativo estávamos limitados a 15 formandos e deste grupo 
escolhemos 3 designers juniores que ficaram a trabalhar a tempo 
inteiro no CEARTE, no desenvolvimento dos materiais necessários 
à criação das colecções (inspiração, tendências, comunicação…);
A segunda fase surgiu no final de 2006, por convite, a um outro 
grupo de artesãos e designers (alguns deles haviam demonstrado 
interesse na participação no projecto desde a sua fase inicial, 
mas dado o tempo que ele iria ocupar, tornou impossível as suas 
participações) maioritariamente com capacidade de produção, que, 
seguindo as indicações dos “cadernos de inspiração” preparados 
para cada área, desenvolveram as diversas peças que constam da 
colecção. Desta forma, em Portugal foram seleccionados os artesãos 
e as empresas manufatureiras (César Silva, Estela Melo, Mónica 
Faverio, Georgina Queiroz; Olaria ArtAntiga, Jomazé, Jasmim 
Glass Studio, Portuguese Gold, Barraca dos Oleiros), os designers 
residentes (Filipe Coimbra, Sónia Silva e Sylvie Castro) e ainda 
os designers convidados, nomeadamente: João Nunes, Fernando 
Nunes, José Pombo, Carlos Lima, Alexandra Monteiro, Georgina 
Queiróz, Diamantino Abreu, Carla Rebelo, Sara Paiva. (Amaral, 
2013)

Para o desenvolvimento do projecto previam-se quatro fases:
•	 a primeira, de análise de tendências de mercado, de identificação 

e avaliação dos recursos locais identitários e produtivos e dos 
materiais de cada uma das regiões;

•	 a segunda, de concepção e de criação dos produtos;
•	 a terceira, de divulgação do projecto, através de seminários e de 

exposições, estando ainda prevista, nesta fase, a preparação da 
comercialização dos produtos;

•	 a quarta e última fase, de comercialização, estando planeada a 
criação de uma empresa que comercializasse a totalidade dos 
produtos produzidos em todos os países, promovendo-os através 
de uma abordagem conjunta aos mercados, com o objectivo de 
ampliar e reforçar a imagem da identidade atlântica.

•	 As três primeiras fases, decorridas em Portugal, são descritas, 
no catálogo do projecto, pelos coordenadores portugueses, Luís 
Rocha, Ana Cristina Mendes e João Amaral, do seguinte modo:
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A primeira fase do projecto (2005) consistiu na participação de 
uma equipa de dezasseis artesãos e designers que, participando 
em workshops, ao longo de seis fins-de-semana, apreenderam 
competências técnicas específicas ao nível dos mercados no artesanato. 
Simultaneamente, uma equipa de quatro designers residentes 
no CEARTE foi desenvolvendo todo o conceito de identidade do 
Espaço Atlântico, com base numa investigação dos elementos de 
natureza patrimonial, artística e simbólica, de Portugal, virados 
para o mar, tendo-se chegado a um conceito final de Força. Esta 
fase ficou concluída com a realização de um briefing. A segunda 
fase decorreu durante todo o ano de 2006, em que ao grupo inicial 
se juntaram mais sete novos artesãos, sete designes e três empresas. 
Tomaram por base a imagem da identidade atlântica e inspirados 
no conceito de Força – a Força da Persistência. Partindo das 
tecnologias tradicionais, integrando Inovação e Design conceberam 
e desenvolveram colecções de produtos dirigidas ao cliente tipo 
seleccionado.
A terceira e última etapa deste projecto ficou reservada para 
2007, consistindo no desenvolvimento de exposições promocionais 
da identidade atlântica e do conceito de Força da Persistência, 
bem como pela organização de todas as questões de produção e 
comercialização destes novos produtos, com novo design e superior 
qualidade, com forte identidade local mas adaptados às tendências 
actuais globais, por parte dos artesãos e das pequenas empresas, em 
parceria com os designers. (Rocha et al, 2007: 9)

Para a divulgação final do projecto foi criado um blog e realizada uma 
exposição internacional itinerante, intitulada A força do Atlântico106. 
A exposição foi, nos quatro países, acompanhada por um seminário 
de apresentação e divulgação dos resultados do projecto.

Em 2010 foi publicado um catálogo, nas quatro línguas, 
divulgando o projecto e os seus resultados. O CEARTE, em 2007, 
também publicou um catálogo evidenciando a participação 
portuguesa no projecto.

A quarta e última fase não se realizou, como revelou João 

106. A exposição A força do Atlântico foi sucessivamente realizada no Crafts Council of 
Irland, de 21 Abril a 20 Maio 2007, em Kilkenny (Irlanda); no Pôle Regional dês Métiers 
d’Art, de 29 Maio a 3 Junho 2007, em Paris (França); no Centro de Formação Profissional 
do Artesanato, de 23 Junho a 1 Julho 2007, em Lisboa (Portugal); no Centro de Artesanía 
e Diseño, de 6 Setembro a 14 Outubro 2007, em Lugo (Espanha).
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Amaral no e-mail já referido107 em que adiantou em resposta a 
algumas questões colocadas, também por e-mail, que nos surgiram 
após a entrevista previamente realizada: A quarta fase do projecto, que 
dependia dos resultados das três primeiras fases, e apesar destas 3 fases 
terem sido muito bem avaliadas108, acabou por não acontecer, porque 
entretanto, em 2007, houve eleições em Espanha e em França. Apesar 
dos resultados extremamente positivos do projecto, de acordo com as 
diversas avaliações de que fomos alvo pelas entidades competentes, as duas 
entidades destes países viram alteradas, pelas nomeações governamentais, 
as politicas das instituições. As novas direcções abandonaram os projectos 
das anteriores. Resumindo, mudaram os governos, mudaram as direcções 
das entidades, mudou o interesse das entidades nos projectos, logo, não 
houve interesse por parte do chefe de fila do projecto AvantCraft (que 
era o CENTRAD, em Lugo, Espanha) em voltar a candidatar-se a um 
fundo do INTERREG, através do qual seria possível criar os mecanismos 
necessários para o surgimento das colecções AvantCraft, balizadas pelas 
entidades promotoras do projecto, mesmo sem a necessidade do seu suporte 
financeiro. (Amaral, 2013)

Contudo, após as exposições internacionais, o CEARTE recebeu 
solicitações de encomendas de alguns produtos portugueses realizados 
no âmbito do projecto. Como o CEARTE não comercializa qualquer 
produto, encaminhou as encomendas para os seus autores e os artesãos 
recusaram a sua produção.

Na sequência deste projecto o CEARTE concluiu, como foi 
referido também por João Amaral, que é necessário pensar e definir 
previamente quem é o público-alvo dos produtos que se querem criar, ou 
seja, o cliente, e simultaneamente concluiu também que os projectos não 
podem ser geradores de qualquer tipo de dependência para os artesãos.109 
(Amaral, 2013)

As apresentações das experiência dos projectos MGlass, Desafios 
e AvantCraft, sobre as quais se ouviram as considerações apresentadas 
pelos designers envolvidos em cada um dos projectos, foram 

107. Informação obtida por e-mail, em Agosto de 2013.
108. Os parceiros associados portugueses, constituindo uma massa crítica que tem como 
função fazer a avaliação permanente do projecto, quer quanto às questões que levanta, quer 
quanto aos seus resultados foram o PPART- Programa para a Promoção dos Ofícios e das Micro 
Empresas Artesanais, O CRAT – Centro Regional de Artes Tradicionais, a FPAO – Federação 
Portuguesa de Artes e Ofícios e ainda, embora informalmente o Centro Português de Design. 
(Amaral, Mendes, Rocha, 2007)
109. Entrevista com o designer João Amaral, a 8 de Agosto de 2013, na sede do CEARTE, 
em Coimbra, e transcrita pela autora.

5.75 Capas do catálogo do projecto 
AvantCraft, (em cima a edição 
portuguesa a da resonsabilidade 
do CEARTE e em baixo a edição 
internacional a cargo do Centro de 
Artesania y Diseño INCLUDES. 
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fundamentais para entender os desafios e os problemas implicados  
nos projectos, permitindo concluir:
•	 Não basta implicar nas experiências artesãos e designers é 

necessário que ambos detenham talento e capacidade de diálogo 
para que os artefactos criados em co-autoria possuam qualidade. 

•	 A definição do público-alvo – neste caso a definição de um 
público que reconhece e atribui valor aos produtos – é um dado 
estratégico para a continuidade e viabilidade dos projectos;

•	 A viabilidade comercial dos projectos não pode ficar apenas 
dependente de subsídios e de estratégias que não envolvam e 
responsabilizem os próprios produtores.
Após a experiência do projecto AvantCraft, o CEARTE 

desenvolveu um conjunto de eventos designados Movimento, artes 
e ofícios em criação direccionados a um nicho de mercado bem 
identificado e definido no catálogo Movimento 2013, como um 
público preocupado com as questões da sustentabilidade, da natureza e 
do meio ambiente, com a história e a identidade dos lugares; mas que, 
em simultâneo, procura produtos exclusivos e não massificados.

Os eventos Movimento iniciaram-se em 2009, com uma 
exposição em Coimbra, no Pavilhão Centro de Portugal, tendo 
o último sido realizado já em 2013, com uma mostra de produtos 
realizada na FIA, em Lisboa. Estes eventos têm vindo a mostrar 
trabalhos resultantes de processos de co-criação assim descritos:

(...) produtos artesanais, concebidos e executados por artesãos, 

5.76 AvantCraft: imagens da exposição 
final itinerante realizada em Espanha, 
França, Irlanda e Portugal. 
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designers e outros criadores, numa simbiose entre modernidade e 
tradição, criatividade e identidade, fomentando o diálogo entre 
cultura e a tradição, e com boa implantação em nichos específicos de 
mercado. Sublinhe-se que não pretendemos com esta mostra assumir 
um modelo para a produção artesanal mas apenas mostrar exemplos 
e caminhos possíveis.
[As mostras têm como objectivo] mostrar como a criatividade 
e a inovação são factores de competitividade no sector das artes e 
ofícios, confirmados pela apresentação de boas práticas por parte 
de artesãos110, lojistas, e pela exposição de produtos de artesanato 

contemporâneo (Rocha, 2013).
Na perspectiva descrita, de apresentar produtos direccionados para um 
público preocupado com as questões da sustentabilidade, da natureza e 
do meio ambiente, com a história e a identidade dos lugares, mas que em 
simultâneo procura produtos exclusivos e não massificados, apresenta-se 
agora o único projecto desta narrativa, de Amplificação da Técnica, 
que não dependeu de financiamentos públicos para a sua realização, 
o Boa Boca gourmet, iniciado em 2004, no Alentejo, tendo colocado 
o seu primeiro produto no mercado em 2006.

Boa Boca gourmet é uma marca portuguesa de produtos artesanais 
alimentares e simultaneamente a designação da uma micro-empresa 
que tem como principal missão o resgate da confecção artesanal, 
através de velhos segredos de produtos alimentares portugueses. Para 
o desenvolvimento deste objectivo a empresa associa as competências 

110. Artesãos e empresas manufactureiras intervenientes nos eventos Movimento: Água 
de Prata; AveDouda; Barraca dos Oleiros; Beatriz Sendin; César Silva; Cool Natura; 
Cutelaria Ernesto Pires & Filhos Lda; Dina Ladina; Ecolã; Elmano Figueiredo Lima; 
Emanuel Rufo; Estela Melo; Eugénia Cavaca; Fernando Nunes; Filipe Faísca; Guida 
Fonseca; Helena Cardoso; Ideal&Co – Living Heritage; Ipotz Studio; Jasmim Glass 
Studio; Joana Simões; José Pombo; José Praça; Lipscani; Mariela Dias; Matilde Beldroega; 
Moinho da Carvalhada Gorda; Mónica Faveiro; Olaria O Caco; Perdi o Fio à Meada; 
Projecto A2; Samuel Gonçalves Carvalhosa; Studio Verissimo; Tânia Gil; Tapetes Beiriz; 
Toino Abel.

5.77 Produtos inegrados nos eventos 
Movimento, artes e ofícios em criação. 



239

os sentidos do lugar

técnicas de uma engenheira agrária, Inês Varejão (com uma pós-
graduação em vinhos) e de um designer de publicidade, João 
Policarpo (com uma pós-graduação em produção gráfica avançada). 
Actualmente, em 2014, os produtos Boa Boca Gourmet ainda têm a 
sua origem maioritariamente no Alentejo, mas o objectivo é alargar 
este trabalho de resgate de velhos saberes artesanais de confecção de 
produtos alimentares a outras regiões de Portugal.

Com o objectivo bem definido, Inês Varejão e João Policarpo 
estabelecem parcerias com os micro-produtores e têm como base o 
conceito: origem do produto associado ao território. Como referiram, 
em entrevista111, os produtos são licores, bolachas, biscoitos, tisanas, 
vinho, chocolates, frutos secos, licores, compotas e outras iguarias, feitas 
por mãos que sabem segredos antigos da arte de fazer comer de vagar. 
Inês Varejão e João Policarpo analisam e recriam a cadeia de valor 
dos produtos, redesenhando sempre as embalagens e colocando-os 
no mercado global, através de agentes comerciais. A empresa trabalha 
presentemente com micro-produtores, que se encontram também 
organizados em empresas, devidamente certificadas como produtores 
alimentares e estabelecem-se relações de confiança e de afecto entre 
ambas as partes, que permitem desenvolver os negócios. No entanto, 
nenhum produtor trabalha em exclusividade para a Boa Boca gourmet.

Boa Boca gourmet assume-se como marca dos produtos que 
comercializa, realizando o trabalho de embalagem, de comunicação, 
e ainda da gestão, necessária à distribuição e colocação dos produtos 
no mercado. É de salientar, que a Boa Boca gourmet executa o 
trabalho de Design não só como entidade que fornece um serviço 
aos artesãos, mas têm vindo a desenvolver com sucesso parcerias com 
os artesãos, na perspectiva da complementaridade e combinação de 
conhecimentos, que se têm vindo a revelar úteis e perenes, sendo 
capazes de contribuir efectivamente para a viabilidade das várias 
empresas artesanais envolvidas, que descuravam a comunicação e 
comercialização dos seus produtos. 

A empresa tem uma loja sede, localizada no centro histórico 
de Évora, que simultaneamente também é o atelier de trabalho do 
designer e da engenheira agrária. Como é referido no seu site:

Os produtos da marca Boa Boca são criados, comercializados 

111. Informação obtida na entrevista realizada a Inês Varejão e a João Policarpo, em 
Évora, em Abril de 2011 e transcrita pela autora.

5.78 Logo da marca Boa Boca gourmet 
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e distribuídos directamente pela empresa para lojas gourmet, 
mercearias delicatessen, lojas de design/concept stores e hotelaria, de 
norte a sul do país e ilhas, e para o exterior através de distribuidores 
e/ou agentes, ou directamente para os clientes.112

O seu maior mercado é o português, consumindo aproximadamente 
80% das vendas, através de agentes comerciais que se encontram em 
várias cidades portuguesas, nomeadamente Lisboa, Porto, Guimarães, 
Viana, Braga, Sintra e Portalegre. Boa Boca gourmet exporta, em 
2014, para Angola, Bélgica e Suécia, através de agentes locais, e 
para a Alemanha, Reino Unido, Polónia e França, através de uma 
grande empresa internacional de distribuição que tem um agente 
em Portugal.

Não há, na empresa, vendas online, pois defendem que o 
contacto directo com o produto é o que possibilita a experiência 
sensorial do mesmo, possibilitando ainda a dimensão da experiência 
pessoal das emoções – o que se sente quando se toca, cheira, come 
e se ouve – que se deseja que sejam de prazer, logo experiências 
construtoras de memórias positivas.

O trabalho que Inês Varejão e João Policarpo desenvolvem é, 
como já se referiu, o de resgate dos saberes associados aos produtos 
alimentares portugueses de excelência, “vestindo-os” com uma nova 
roupagem, divulgando-os e colocando-os nos mercados nacional e 
internacional.

Aqui, claramente, o designer não é um parceiro para a criação 
dos produtos, sendo essa responsabilidade, integralmente, dos 
artesãos, mas é um comunicador e curador desses produtos. Neste 

112. Informação obtida no site boaboca-gourmet.com, visitado em 10 de Junho, de 2013.

5.79 Produtos da Boa Boca gourmet
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âmbito, o projecto tem recebido vários prémios, nomeadamente:
•	 Reddot design award winner 2008 – Prémio de design para a gama 

completa de chocolates, Alemanha, 2008;
•	 Reddot design award winner 2009 – Prémio de design para a gama 

de caixas de frutos secos, Alemanha, 2009;
•	 One Show Design 2009 – Prémio de design (mérito) para a gama 

das latas de biscoitos, 2009, EUA;
•	 Communication Arts Award of Excellence 2009 – Prémio de design 

para a gama de caixas de frutos secos, 2009 EUA;
•	 Prémio Mercúrio, o melhor comércio – Prémio Melhor do 

Comércio para o conceito Boa Boca, 2009, Portugal;
•	 Prémio Sena da Silva Award, prémio comunicação | Gráfico 

Prémio de Design, Centro Português de Design, gama de 
produtos Boa Boca / Feito à mão, 2009, Portugal;

•	 Prémio Imagem Vinho – Prémio promovido pela Revista de 
Vinhos para a melhor imagem do vinho, 1º prémio, vinho TRYU, 
2010, Portugal.
Todas as embalagens dos produtos da Boa Boca Gourmet dizem 

que os produtos são confeccionados artesanalmente em Portugal. 
Contudo, observou-se que nas embalagens não é comunicado o nome 
dos artesãos que criam e confeccionam os produtos; desta forma, as 
pequenas empresas parceiras da Boa Boca Gourmet, não têm qualquer 
visibilidade no mercado, apesar de o mercado saber que existem.

Observando os produtos de todos os projectos que estão no 
mercado descritos nas primeira e segunda narrativas, constata-se que 
são, de algum modo, referidos nos produtos os seus co-autores – 
artesãos e designers – e que este dado se traduz numa mais-valia para 
todos os parceiros envolvidos, amplificando os negócios, promovendo 
visitas aos lugares onde se encontram as oficinas, quer dos artesãos 
quer dos designers, pelo que se julga que a introdução dos nomes dos 
artesãos resultará também numa mais-valia para Boa Boca gourmet, 
assim como para todos os artesãos parceiros nos negócios. Procurar-
se-á verificar a pertinência desta consideração na análise cruzada das 
proposições.

A estabilidade no mercado da marca Boa Boca gourmet, permite 
perceber que os produtos artesanais de excelência, conhecidos só 
localmente e sem visibilidade em mercados mais alargados, quando 
embalados com cuidado e comercializados à escala global, são bem 
aceites quer pelo mercado local quer pelo mercado global. Nesta 
perspectiva, a empresa é considerada, no presente estudo, um 

5.80 Loja sede da Boa Boca gourmet 
locallizada no centro de Évora. 
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exemplo do trabalho que os designers também podem desenvolver 
com os artesãos, através da complementaridade e combinação de 
conhecimentos.

Desta forma, parece agora pertinente concluir que as parcerias 
entre as Técnicas Artesanais e o Design, serão mais eficazes, para 
ambas as partes, se forem capazes de estabelecer relações cúmplices e 
duradouras que se complementam.

Nesta conclusão está implícito o conceito, já mencionado nesta 
tese, de ecologia de saberes (Santos, 2002c) em que cada conhecimento 
tácito e técnico-científico tem um valor próprio, que pode ser 
relacionado com outros saberes, constituindo uma rede de saberes 
difusa no território, capaz de se constituir como um processo de 
alteridade, ao processo de produção em massa.

5.81 Produtos da Boa Boca gourmet.
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Sustentabilidade dos Lugares pela Técnica

As parcerias do Design com a Técnica que agora se apresentam 
realizam-se em territórios, caracterizados por serem centros produtores 
associados a uma técnica artesanal predominante, que se encontravam 
numa situação de insustentabilidade sócio-económica, na primeira 
década do século XXI. Estas experiências desenvolveram-se a partir 
de leituras dos territórios, resgatando os saberes e fazeres das suas 
gentes, enquanto valores distintivos e significativos dos lugares que 
se encontravam em risco de se perderem.

Descrevem-se, em particular, os projectos Desenhar a Tradição 
e Saberes e Fazeres da Vila, realizados respectivamente em S. Pedro 
do Corval e em Manteigas, assim como duas outras experiências, 

5.4 .4
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5.82 Mapa de localização dos territórios 
nos quais foram desenvolvidos os 
projectos incluídos nesta narrativa.

5.83 Mapa de localização dos lugares 
de residência dos promotores dos 
projectos incluídos nesta narrativa. 
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que surgem, de forma diversa, na sequência do primeiro projecto, 
acima referido. Os territórios de S. Pedro do Corval, no Alentejo, 
e Manteigas, na Serra da Estrela, são dois lugares reconhecidos por 
serem centros tradicionais de produção portuguesa, nomeadamente 
de lanifícios e de olaria.

Sobre a perenidade da relação de S. Pedro do Corval, lugar 
antigamente designado por Aldeia do Mato, com a Técnica de olaria, 
desde a época medieval que se encontram registos sobre a actividade 
dos oleiros na região:

(...) no foral de 1276, D. Afonso III consentia que os moradores de 
Monsaraz (aplicando-se ao termo da vila) pudessem ter livremente 
fornos de olaria (fornos ollarus). Aliás, este facto surge associado à 
definição, desde a época medieval, nalguns Regimentos e Posturas 
Municipais da região, da composição das pastas argilosas, do rigor 
dos fornos e das cozeduras, da exigente preparação dos artífices e 
distinção entre eles, do controlo da produção e até das normas de 
comercialização (Conde, 2013: 23).

Esta actividade tem-se mantido de forma continuada neste lugar e, 
em 2005, foram contabilizadas em S. Pedro do Corval, pelo Centro de 
Formação Profissional para a Indústria de Cerâmica (CENCAL), vinte 
seis olarias no activo, apesar de a sua grande maioria se encontrar, à 
data, numa situação de grande fragilidade económica113. Esta situação 
instável das olarias deve-se à difusão dos produtos plásticos, iniciada 
em Portugal a partir dos anos setenta do século XX, que, em grande 
modo, vieram substituir as funções que os produtos de barro até 
então desempenhavam.

Falando agora da Serra da Estrela, o seu território é 
secularmente caracterizado por uma produção dispersa de tecidos 
de lã, confeccionados artesanalmente nos espaços domésticos. 
Devido ao plano de industrialização do Marquês de Pombal, os 
Lugares desta Serra viram aparecer as primeiras manufacturas114 de 
produção de têxteis, cuja actividade produtiva foi crescendo até à 
desindustrialização da Europa, nos finais do século XX. Actualmente, 

113. Informação obtida na entrevista realizada à Dr.ª Vera Fortes, coordenadora de 
projectos do CENCAL, em 6 de Setembro de 2013 e transcrita pela autora.
114. As manufacturas correspondem à concentração num único edifício das várias 
operações do processo produtivo, que eram realizadas nos espaços domésticos, no caso 
dos têxteis, nas casas dos fiandeiros, tecelões, tintureiros, estampadores, entre outros.



As Técnicas Artesanais como engenho na inovação em Design

246

neste território, desenvolvem-se, fundamentalmente, politicas 
associadas ao turismo cultural, integradas nos programas do Conselho 
da Europa, definindo-se itinerários culturais. Um deles é o da Região 
Centro de Portugal, designado por Rota da Lã. Segundo Elisa 
Pinheiro, demonstrando a antiguidade da importância das actividades 
associadas à lã neste território da Beira Interior, existem referências a 
esta rota desde o século XII. (Pinheiro, 2006:15)

Em Manteigas há, pelo menos desde o século XVIII, a presença 
de manufacturas de lanifícios, como se pode observar nos registos 
do reinado de D. José, entre 1750-1777. Esta informação vem 
mencionada no capítulo Inquéritos Industriais Pombalinos da obra 
História dos Lanifícios, de Luís Fernando Carvalho Dias, que refere a 
Vila de Manteigas. Foram os lanifícios, em paralelo com a agricultura, 
os ofícios que ocuparam a maioria da sua população, até finais do 
século XX. Contudo, e em consonância com o que se passou com uma 
percentagem significativa da produção têxtil de lanifícios portuguesa, 
entre os finais do século passado e a primeira década do século XXI, 
as manufacturas e indústrias têxteis de Manteigas encerraram e as 
pessoas ficaram sem trabalho.

Segundo testemunhos dos líderes dos dois projectos, Desenhar 
a Tradição e Saberes e Fazeres da Vila, observava-se, no início das 
duas experiências, que a riqueza inerente aos seus territórios, 
maioritariamente resultante das habilidades (Sennett, 2010) das 
Técnicas Artesanais que as pessoas destes lugares detinham, se estava 
a perder de dia para dia.

De forma diversa, ambas as experiências foram contributos 
para a sustentabilidade destes territórios como centros produtivos 
portugueses artesanais, já em pleno século XXI, criando condições para 
que uma percentagem muito significativa das pessoas destes lugares 
desenvolvessem, de novo, os seus saberes tácitos – conhecimento  
transferido, aprendido, ensaiado, reproduzido e comunicado – através 
de novas aplicações, capazes de lhes restituir uma vida com dignidade. 
Na sequência destes dois projectos, como se verá, várias e diversificadas 
parcerias entre designers e artesãos têm vindo a desenvolver-se, tendo 
algumas delas alcançado projecção à escala global.

Desenhar a Tradição é um projecto que se iniciou em 2005, 
promovido pelo CENCAL, na sequência do reconhecimento, realizado 
por esta instituição, da necessidade de actualizar os produtos dos 
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oleiros do lugar, de forma a corresponderem às novas exigências do 
mercado. A experiência surge, assim, com a ambição de assegurar a 
sustentabilidade das olarias de S. Pedro de Corval, pela conquista de 
novos mercados. Procurava-se que, com a realização do projecto, S. 
Pedro do Corval continuasse a ser um dos maiores centros oleiros 
portuguêses: um testemunho vivo do património imaterial do ofício 
secular dos oleiros no Alto Alentejo, tangibilizado em novos produtos.

A iniciativa para a sua realização foi da Eng.ª Maria Helena 
Arroz e da Dr.ª Vera Fortes, do Centro de Formação Profissional 
para a Indústria de Cerâmica, ao abrigo do Programa de Consultoria, 
Formação e Apoio à Gestão de Pequenas Empresas (REDE)115, da 
responsabilidade do Instituto de Emprego e Formação Profissional 
(IEFP). As coordenadoras do projecto, para o seu desenvolvimento, 
obtiveram ainda o apoio do Centro Cultural de S. Pedro do Corval, 
assim como da Câmara Municipal de Monsaraz, em conjunto com 
a Junta de Freguesia de Corval.

O CENCAL, para a selecção dos designers, consultou alguns 
Cursos Superiores de Design Portugueses, que indicaram possíveis 

115. O programa REDE iniciou-se em 1997 e era constituído por dois sub-programas: 
REDE 1 e REDE 2. No REDE 1 estava programado o apoio à empresa que o solicitasse, com 
a colocação de um jovem licenciado, na área específica na qual fosse detectada a carência. 
Este teria a remuneração de dois salários mínimos, sendo um pago pelo programa e o 
outro pela própria empresa. A empresa tinha apoio de consultoria e formação durante um 
ano, nas áreas em que fossem detectadas carências, sendo prestadas na sede da empresa. 
No programa REDE 2 (expresso) estava programado um apoio mais pontual, no total 
de 25 horas, em áreas que fossem detectadas também carências de conhecimento. O 
programa REDE terminou em 2009.

5.84 Imagens do séc. XX de S. Pedro de 
Corval. 
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nomes para participarem no projecto. Desta forma, foi possível 
seleccionar os designers Pedro Ferreira e Rita João (Pedrita), Telma 
Pedro, Miguel Ferraz, Bernardo Providência, Jesus Sheriff e José 
Matos, que vieram a participar na equipa que desenvolveu o projecto.

A Eng.ª M. Helena Arroz, muito gentilmente descreveu-nos o 
projecto, de forma entusiasmada, no testemunho que aqui se deixa 
na íntegra:

Foi um projecto extraordinário por ter conseguido envolver 
uma quantidade apreciável de oleiros de S. Pedro do Corval, 
nomeadamente os artesãos: Bulhão, Carrilho Lopes, Cartaxo, 
Cristo, Gaspar & Ramalho, Gião, Joaquim Almeida Lagareiro, 
Luís Dias, Marcelino Paulino e Polido & Filho.
O Projecto integrou-se no programa REDE Expresso, do IEFP, 
coordenado pelo Cencal. Este programa permitia uma intervenção 
integrada dos diversos consultores, dedicados a um mesmo objectivo. 
Pudemos assim diluir as despesas de transporte e de estadia, para 
além de permitir a realização de um grande seminário final, 
também subsidiado pelo IEFP e integrado, ainda, no programa 
REDE. Depois de termos imaginado a intervenção deslocámo-nos 
a S. Pedro para falarmos com cada um dos oleiros, com o fim de 
percebermos se estariam interessados em disporem de 25 horas de um 
designer, que os ajudaria a conceber peças novas, possivelmente com 
maior aceitação junto dos compradores habituais de peças de olaria 
tradicional, e ainda com a eventual possibilidade de conquista de 
novos mercados. Tudo isto visava a utilização dos mesmos processos 
de fabrico, ainda que se equacionasse a hipótese de optimizar 
ao máximo o processo, as tecnologias de fabrico envolvidas, para 
garantir a melhor qualidade possível.
Para grande surpresa nossa, a aceitação da ideia foi excelente por 
parte da maioria das olarias, que posteriormente trabalharam 
connosco no traçado final do projecto, que foi apresentado para 
aprovação ao IEFP. Neste traçado final a intervenção, em cada 
olaria, assumia três partes: Marketing, Design e Tecnologia. Foram 
seleccionados os consultores especialistas para cada olaria, e para cada 
uma destas partes. Eu e a minha colega conseguimos formar equipas 
óptimas para cada olaria, pois juntámos a verba disponibilizada 
para pagamento por hora a cada consultor especialista, que num 
só dia podia percorrer várias olarias, intervindo junto de cada um 
dos oleiros como era desejado. Foram, assim, diluídas as despesas 
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de estadia e transporte, e pudemos pagar “decentemente” (desculpe 
o termo...), pois nós queríamos consultores muito bons, que seriam 
caríssimos se não estivessem envolvidos de alma e coração, no mesmo 
ideal de contribuir para salvar aquelas olarias...
As acções propostas foram todas aprovadas. O projecto teve então 
o seu início em 2005.
Foi uma aventura... No verão alugámos uma casa grande onde 
alojamos os designers e o ceramista oleiro que intervinha na área 
tecnológica por uma semana inteira. No final dessa semana cada 
olaria tinha já decidido qual era o produto a desenvolver e, algumas, 
até já tinham os primeiros protótipos. Mais tarde, cerca de um mês 
depois, organizou-se mais uma semana de intervenção, para ajudar 
a parte da decoração e finalização das peças de cada olaria.
Em finais de Setembro estava tudo pronto. Dispúnhamos de 
um elevado número de peças tradicionais, executadas de acordo 
com as tecnologias tradicionais, com elevada qualidade estética e 
funcional, mas novas!!! Com um “ar” moderno, com a capacidade 
de se integrarem nas casas actuais...
O resto já sabe... o Experimenta premiou-nos e isso permitiu a 
nossa apresentação em Lisboa no museu do azulejo, o que foi muito 
motivador para os oleiros...  e para nós.
Em Dezembro realizámos um seminário em S. Pedro, reunindo 
todos os oleiros, muitos dos consultores especialistas e as entidades 
locais, ao qual se seguiu uma exposição na Igreja de Monsaraz. 
Esta exposição foi linda... lindíssima, do meu ponte de vista, claro, 
suspeito. Mas a repercussão na imprensa foi grande e boa, o que me 
desculpa algum exagero nos adjectivos.
Mas o programa rede não permitiu a fase seguinte, que era a do 
apoio à comercialização das novas peças. Ainda tentámos, mas 
não conseguimos intervir de novo com o apoio do IEFP. Por isso 
a comercialização foi deixada à inteira responsabilidade de cada 
uma das olarias.
Foi uma pena não podermos dar o seguimento necessário. Temos a 
certeza de que teria valido a pena. Assim, umas olarias vingaram 
e até cresceram, mas outras foram mesmo por água abaixo...
O técnico ceramista que contratámos como consultor especialista 
para a área da tecnologia, Paulo Óscar, já o conhecíamos do 
trabalho que há anos desenvolvia na área da olaria para o Cencal. 
Ele foi de uma extraordinária dedicação e é a ele que atribuímos 
boa parte do sucesso da intervenção. Para contratarmos os restantes 

5.85 Exposição do projeco Desenhar 
a Tradição na igreja de S. Tiago, em 
Monsaraz. 
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especialistas fizemos consultas às universidades com cursos de design, 
de todo o país.
A Dr.ª Graça Simões foi a responsável pela área do Marketing e 
foi-nos indicada por um dos designers da Universidade do Minho. 
A intervenção dela foi a primeira, pois tinham que ser definidos os 
produtos mais adequados ao momento actual, aos novos mercados, 
etc (Arroz, 2013).

Da informação obtida através da entrevista realizada à Dra. Vera 
Fortes, e da carta escrita pela Eng.ª Helena Arroz, é possível deduzir 
que o trabalho necessário para consolidar o projecto no mercado não 
foi realizado, porque o próprio programa REDE, no qual o projecto 
estava inserido, não contemplava o apoio à sua comercialização. 
Contudo, e segundo a Dra. Vera Fortes, a auto-estima dos oleiros 
aumentou com o projecto. Alguns outros oleiros quiseram mesmo 
integrá-lo durante a realização do mesmo, após terem percebido os 
objectivos das parcerias propostas, pelo contacto com o envolvimento 
dos oleiros que aderiram à experiência logo na fase inicial.

Os produtos resultantes do projecto são da propriedade dos 
oleiros e foram divulgados pelo Catálogo Desenhar a Tradição – 
experiências de inovação nas Olarias de S. Pedro do Corval, e pelo 
Seminário Desenvolver a Tradição, Inovação na Olaria Tradicional, 
realizado a 3 de Dezembro de 2005.

Para a divulgação do projecto realizou-se uma exposição 
itinerante, com uma mostra composta por dois núcleos: um 

5.87 Capa do catálogo do projecto 
Desenhar a Tradição. 

5.88 Alguns exemplos de produtos 
resultantes do projecto Desenhar a 
Tradição.

5.86 Alguns exemplos de produtos 
realizados tradicionalmente pelos oleiros 
de S. Pedro do Corval. 
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constituído pelas peças que os oleiros de São Pedro do Corval 
realizavam e que fazem parte do artesanato português; e o outro, pelo 
projecto Desenhar a Tradição, com o objectivo de valorizar os modelos 
que se submetem à acção inovadora e programada do Design. As 
exposições foram realizadas no Museu Nacional dos Azulejos, de 18 
de Setembro a 30 de Outubro de 2005; na igreja de S. Tiago, em 
Monsaraz, de 3 de Dezembro a 11 de Janeiro de 2006; e ainda em 
Almada, entre Março e Maio de 2007.

Conclui-se que, apesar do trabalho necessário para a 
comercialização do projecto não se ter desenvolvido, a experiência 
Desenhar a Tradição foi certamente um contributo para a 
manutenção deste centro oleiro português, cujas oficinas definem 
hoje a Rota dos Oleiros de São Pedro de Corval. O desdobrável 
da Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz, referente 
à XV Festa Ibérica de Olaria do Barro (FIOBAR), realizada em 
S. Pedro de Corval em 2009, é um testemunho do sentido 
que este Lugar alcançou pela ressignificação da Técnica. Cita- 
-se: São Pedro do Corval é actualmente um dos poucos sítios onde ainda 
se pode ver, sem marcação prévia e a qualquer hora do dia, oleiros a 
trabalhar na roda, a sua actividade profissional quotidiana116.

Para os designers que estabeleceram parcerias que ultrapassaram 
o âmbito do projecto Desenhar a Tradição, esta experiência também 

116. Infornação obtida em http://www.cm-reguengos-monsaraz.pt/NR/rdonlyres/
A5B14F33-9478-437A-BE82-257CF2C17402/0/FIOBAR09_Folheto.pdf, visitado em 
25 de Outubro de 2010.

5.89 Imagens de produtos resultantes do 
projecto Desenhar a Tradição nas oficinas 
em que foram produzidos.  

5.90 Mapa da rota dos oleiros de S. 
Pedro do Corval. 
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foi impulsionadora de novos percursos profissionais. Referimo-nos 
a Pedro Ferreira e Rita João (Pedrita), que mantêm um trabalho de 
parceria com o oleiro Paulino117, que foi já várias vezes exposto, com a 
designação, Colecção Coelhos do Alentejo, em outros eventos nacionais 
e internacionais. Esta parceria, pela combinação de conhecimentos 
dos designers Pedrita com o artesão Paulino, é mais um testemunho 
de que, quando se estabelecem relações de cumplicidade, que 
conduzem a relações perenes de trabalho, e se ultrapassa o âmbito 
dos projectos realizados em formato de workshop, é possível obter o 
sucesso comercial, que alimenta a própria relação de co-criação.

A Colecção Coelhos do Alentejo, dos Pedrita co-criada com o 
artesão Paulino, é um dos produtos que integram a selecção realizada 
pela Experimenta Design em 2010, na exposição Revolucion 99-2009, 
considerada representativa do Design Português da primeira década 
do século XXI.

Na sequência do trabalho desenvolvido pelos Pedrita em co-
criação com artesãos, Marcelo Rosenbaum – como já referimos no 
capítulo 3 – convidou os dois designers, em 2012, para consultores 
da segunda edição do projecto A Gente Transforma, em Piauí, no 
Brasil. Rosenbaum apresenta o início do processo deste projecto do 
seguinte modo:

117. Informação obtida em entrevista realizada à Dra. Vera Fortes em Setembro de 2013, 
e escrita pela autora.

5.91 Colecção Coelhos do Alentejo 
resultante do projecto Desenhar a 
Tradição co-criada pelos designers Pedrita 
com o artesão Paulino de S. Pedro de 
Corval.
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A gente não foi para estas comunidades para ensinar, mas ajudá-los 
a recuperar hábitos e ajudá-los a criar uma cadeia produtiva. E 
assim ficamos lá contando e conversando com os integrantes destas 
comunidades porque, afinal, design é contar histórias. A gente não 
estava resgatando nada, é um momento de reconquista deles, pois 
não podemos esquecer de gerar a sensação de pertencimento deles, 
não é uma coisa que aterrissa de fora para dentro e sim o contrário. 
O contrário de essencial é acessórios. Para índio não existe enfeite, 
colar não é enfeite. Design essencial é design para as pessoas – 
afirmou.118 

A partir da ideia apresentada de recuperar hábitos locais contando 
histórias, em 2012, desenvolveram-se duas colecções de objectos, uma 
em palha de carnaúba, com a colaboração dos Pedrita e outra em 
borracha, com a colaboração da designer Kalina Rameiro. São as 
colecções Toca de Borracha e Toca da Palha, que já foram referidas 
na primeira parte desta investigação. Destaca-se agora a colecção co-
criada com os designers Pedrita.

Como mais um testemunho de que certos projectos podem ser 
impulsionadores de outros, e que alguns dos seus actores, por vezes, 
desempenham funções diversas de umas experiências para as outras, 

118. Informação obtida em erohora.clicrbs.com.br/rs/vida-e-estilo/casa-e-cia/
noticia/2013/08/quero-reposicionar-o-artesanato-com-o-design-diz-marcelo-rosenbaum-
ao-assumir-novo-desafio-4249817.htm, visitado a 24 de Setembro de 2013.

5.92 Produtos e workshop do Projecro A 
Gente Transforma-Toca em Pauí no Brasil 
com a consultoria dos designers Pedrita. 
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apresenta-se agora o projecto Do Oeste – Novos Conceitos do Produto 
Artesanal, realizado em 2006. Esta experiência foi promovida pela 
Associação de Artesãos da Região Oeste (AARO) que, na sequência 
dos produtos desenvolvidos pelo Desenhar a Tradição, promovido pelo 
CENCAL, solicitou a esta mesma instituição a sua participação, como 
consultora do projecto, integrando-o também no programa REDE.

O motivo para a realização do projecto resultou da diminuição 
substancial das vendas dos produtos elaborados pelos artesãos à data 
sócios da AARO. Ana Todo-Bom, artesã e mentora do projecto, depois 
de ter recebido muitas queixas dos seus colegas artesãos dizendo 
que não vendiam os produtos realizados, esclareceu acerca da sua 
motivação para a realização do projecto do seguinte modo:

Eu acho que há muito trabalho que é feito e que está ultrapassado. 
As pessoas gostam de ver, mas depois não compram porque esses 
produtos já não ficam bem nas suas casas modernas. (Todo-Bom, 
2006)

Partindo deste pressuposto, sobre os produtos a criar em parceria com 
os designers, a artesã diz: 

Não queremos só coisas bonitas, mas também que sejam produtos 
que tenham muita procura para ajudar as vendas dos artesãos. Eu 
acho que o problema de muitos artesãos não venderem, é a falta de 
inovação. (Todo-Bom, 2006)

Assim, nasceu o projecto, que se desenvolveu em alguns meses, 
durante os quais um grupo de catorze artesãos trabalhou com cinco 
designers. Os artesãos que participaram no projecto foram: Amélia 
Simão (doces e licores), Ana Todo-Bom (cerâmica), Ana Rosa Franco 
(trapologia), Conceição Marques (cerâmica e corda seca), Filomena 
(cerâmica), Laura Alves (trapologia), Manuel Cardoso (tessela) e Paula 
(cerâmica), sendo os designers que o integraram Jesus Sheriff, José 
Matos, Paulo Óscar, Pedro Ferreira e Rita João.

A associação de Artesãos do Oeste elaborou um programa para 
o projecto que se configurou da seguinte forma:

Objectivos a alcançar:
•	 Executar projectos de peças inovadoras, passíveis de serem executadas 

com o processo instalado, com características regionais e que se 
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integrem numa família de novas peças a constituir com as peças 
inovadoras produzidas pelos restantes artesãos.

•	 Acompanhar a produção das primeiras peças, o seu acabamento e 
decoração.

•	 Exposição em Óbidos com os resultados do projecto.

Programa:
•	 Análise das peças produzidas em cada oficina e dos processos de 

fabrico utilizados;
•	 Definição do tipo de peças a projectar de acordo com uma 

funcionalidade, técnicas e dimensões acordadas;
•	 Elaboração de projectos de peças inovadoras;
•	 Apresentação dos projectos aos respectivos artesãos.
•	 Alterações necessárias para adaptação a cada oficina.

Para a concretização do projecto foram constituídas cinco equipas de 
trabalho, estando sempre integrado, em cada uma das equipas, um 
designer que trabalhou num processo de co-autoria com os artesãos, 
havendo sempre, pelo menos, um ceramista em cada uma das 
equipas. Estas equipas trabalhavam, em simultâneo, várias técnicas 
artesanais, incluindo vários materiais. É de salientar neste projecto 
a procura de inovação pela integração, de várias técnicas artesanais 
num só produto, por iniciativa dos artesãos, o que não é um hábito 
da produção artesanal.

Durante a realização do projecto, surgiu a ideia de criar uma 
identidade para o grupo, que deu origem a um logótipo identificador 
dos artesãos do Oeste, que se constituiu como uma marca dos 
produtos realizados pelos artesãos que integram a associação. Este 
logótipo envolveu na sua concepção também os artesãos, tendo sido 
uma construção em co-autoria. Todas as equipas desenvolveram mais 
do que um projecto, que são vendidos pelos artesãos.

5.93 Alguns exemplos de produtos 
resultantes do projecto Do oeste-Novos 
Conceitos do Produto Artesanal. Da 
esquerda para a direita as equipas dos 
produtos são: designer José Matos e os 
artesãos João Silva, Ana Santos, Rosa 
Anastácio; designer Rita João e a artesã 
Joaquina Santos; designer Pedro Ferreira 
e artesã Filomena Paula, designer José 
Matos e artesã Rosa Anastácio. 
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A artesã coordenadora do projecto salienta o grande entusiasmo 
demonstrado pelos seus colegas dizendo: Eles estão tão motivados que 
acho que não vão ficar por aqui. Este projecto abriu-lhes novos horizontes.

Sob o tema Sustentabilidade dos Lugares pela Técnica no 
território de Manteigas, apresenta-se o projecto Saberes e Fazeres da 
Vila, que nasceu da sensibilidade de Isabel Costa, co-proprietária, 
com João Tomás, do Hotel Design Casa das Penhas Douradas. Os 
dois empresários foram sensíveis ao facto de, no final da primeira 
década do século XXI, muitas pessoas deste lugar estarem com muitas 
dificuldades económicas, porque, como referido, tinham deixado de 
ter trabalho nas manufacturas de lanifícios, uma vez que estas tinham 
encerrado. A agricultura, neste território, é na maioria das vezes uma 
actividade familiar e complementar do emprego nas manufacturas 
que, só por si, normalmente não garante sustento suficiente para as 
famílias. O processo, desenvolvido por Isabel Costa, para encontrar 
novas aplicações para os saberes e fazeres destas pessoas, no sentido da 
“habilidade” de que já se falou nesta investigação, iniciou-se como 
descreveu Marta Fagulha:

Com o “coração de manteiguense” Isabel achou-se na obrigação de 
contribuir para a resolução deste problema e dinamizou uma feira 
de empreendedorismo local.
Diz Isabel: 
Recrutei uma série de amigos que ajudaram a pôr no papel as 
múltiplas ideias da população, que nas nossas expectativas 
resultariam na criação de micro-empresas, que contribuiriam para 
o desenvolvimento económico da região. No Natal, uma mulher 
muito simples aborda-me dizendo: a senhora fez uma coisa tão 
bonita, mas que não deu em nada. Aquelas palavras tocaram-me 
fazendo-me rever os mais de vinte projectos de negócio. (Fagulha, 
2011)

A partir da análise destes projectos, Isabel Costa, como referiu na 
entrevista119 realizada, encontrou as ideias que vieram a estruturar 
os dois projectos, Penhas Douradas Food e Penhas Douradas Fashion. 
Isabel Costa e João Tomás empreenderam-nos sob o lema Recriar o 
passado, tornando-o presente para sempre e agora. Esta ideia permitiu que 

119. Entrevista a Isabel Costa, a 12 de Junho de 2011, conduzida e transcrita pela autora.

5.94 Logo do Design Hotel Casa das 
Penhas Douradas. 
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os saberes e fazeres tácitos desaproveitados, das gentes de Manteigas, 
encontrassem novas aplicações para as suas habilidades, integrando-as 
no projecto aglutinador Saberes e Fazeres da Vila.

O Hotel Design Casa das Penhas Douradas é a casa “mãe” dos 
projectos, onde se pode ter a experiência de viver neste lugar de 
Portugal, podendo vestir, comer e ter acesso a cuidados de saúde e 
bem-estar, através de novos produtos e serviços recriados a partir dos 
saberes, fazeres e matérias locais, gerando-lhes nova vida, dimensão 
e significado. 

Estamos perante um projecto que envolve turismo, confecção 
de produtos alimentares e têxteis, tendo sempre como base os agro-
produtos da região, no qual actualmente trabalham em permanência 
trinta e cinco pessoas. A qualidade do serviço prestado tem vindo a 
ser reconhecida por diversas entidades, tendo o hotel já recebido os 
seguintes prémios: 
•	 Requalificação Projeto Privado, atribuído pelo Turismo de 

Portugal, em 2008;
•	 Melhor Turismo em Espaço Rural, atribuído pelo PUBLITURIS, 

em 2008;
•	 Qualidade de Serviço, atribuído pelo Turismo de Portugal, em 

2011.
O hotel reúne as quatro valências da empresa: a hotelaria, 

com serviço de restauração e spa, os produtos em Burel, agora 
representados pela marca Burel, Penhas Douradas Factory120, e ainda 
os produtos alimentares que se encontram para venda com a marca 
inicial PDF, Penhas Douradas Food, também todos eles confeccionados 
com produtos locais.

A empresa desenvolve um trabalho permanente de resgate 
de saberes, fazeres e matérias da região, conhecimento esse que 
disponibiliza a parceiros – designers, arquitectos e cozinheiros – 
capazes de traduzir a riqueza inerente a esta “paisagem cultural”. 

120. A nova designação do produtos do projecto Penhas Douradas Fashion.

5.95 Edifício do Design Hotel Casa das 
Penhas Douradas (casa mãe do projecto 
Saberes e Fazeres da Vila. 
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Como é referido no site dos Saberes e Fazeres da Vila, a empresa, com 
estes projectos, procura:

•	 Valorizar os habitantes de Manteigas, que perderam em grande 
número o seu emprego devido ao encerramento das fábricas de 
lanifícios, que desde sempre caracterizaram esta região;

•	 Valorizar as matérias-primas que esta região oferece, nomeadamente, 
as diversas plantas, ervas e frutos características da Serra da Estrela, 
e o burel, lã pura e resistente, tradicionalmente usada na confecção 
das capas usadas pelos pastores da serranos;

•	 Valorizar os saberes da Serra, património único que não queremos 
deixar desvanecer no tempo, mas antes renovar em algo novo e 
surpreendente, gerando nova vida, dimensão e significado.121

Empreendendo estes objectivos a empresa consegue dar trabalho a 
um número significativo de habitantes de Manteigas, pessoas que 
detinham conhecimentos ancestrais, mas, cujas produções tinham 
deixado de ser competitivas no mercado actual. A empresa consegue 
reactivar as duas actividades tradicionais deste território – lanifícios 
e agricultura –, através da sua capacidade de perceber o potencial 
que lhes estava inerente, sendo capaz de elaborar e comunicar novos 
artefactos e serviços, desejados por novos públicos.

O Design, nesta empresa – através da colaboração de vários 
designers Aldix Henriques, Benedetta Costa, Conceição Abreu, 

121. Informação obtida em www.saberesefazeresdavila.pt visitado em Maio de 2010.

5.96 Produtos  das marcas Burel, 
Penhas Douradas Factory e PDF, Penhas 
Douradas Food, ambas resultantes do 
projecto Saberes e Fazeres da Vila. 
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Daniel Vieira, Gonçalo Campos, João Paulo Assunção, Rui Grazina, 
Sara Lamúrias, Sofia Machado, Tiago Silva, Walkabout Crafts e ainda 
do chefe Luís Baena, na transformação dos produtos alimentares, e 
da própria Isabel Costa, na personalização dos produtos solicitados 
por alguns clientes – é convidado a participar em várias vertentes: 
hotelaria, gastronomia e produção de artefactos em burel e em agro-
produtos. 

O conhecimento sobre as Técnicas Artesanais locais, incluem-se 
aqui as pessoas e os seus saberes, as matérias-primas locais, assim como 
os espaços de produção em Manteigas, é disponibilizado a designers, 
arquitectos, chefes de cozinha. É frequente que diversos designers se 
desloquem a Manteigas, para ficarem algum tempo e, a partir dos 
saberes e fazeres da vila, surgem propostas para novos produtos, que 
são desenvolvidos em processos de co-autoria e co-produção. 

Saberes e Fazeres da Vila é, presentemente, responsável por todo 
o trabalho em burel da antiga Fábrica de Lanifícios do Império, a 
única manufactura que ainda opera em Manteigas. O burel é um dos 
tecidos mais antigos de Portugal, sendo apresentado por Isabel Costa 
e João Tomás do seguinte modo:

O burel é um tecido artesanal português, com 100% de lã, de alta 
durabilidade e resistência, que sempre acompanhou a vida na 
Serra. Cada família produzia as suas peças para uso doméstico, 
sendo que o artigo que adquiriu maior expressão cultural foi a capa 
utilizada pelos pastores. Hoje queremos trazer até si este património 
único, reinventado à medida do presente para que não seja apenas 
lembrado como um tecido artesanal do passado. Ao aliar a paixão, 
dedicação e entrega de quem trabalha este saber antigo à mão a um 
design inovador, relevante e surpreendente, esperamos proporcionar 
novas memórias com outra vida, dimensão e valor.122

Em 2011, a Fábrica de Lanifícios do Império encontrava-se num 
processo de insolvência e, de forma a manter os postos de trabalho 
das trinta pessoas que nela trabalham, Saberes e Fazeres da Vila alugou 
a fábrica, conseguindo garantir as encomendas necessárias para que 
ela não fechasse.

Ainda no mesmo ano ensaiou-se uma nova aplicação do burel, 

122. Ibidem.
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produzido pela Burel Factory, como material de acabamento de 
interiores em arquitectura. Em específico, foi utilizado o burel como 
revestimento das paredes interiores do edifício sede da Microsoft Lx 
Experience, em Lisboa, na sequência do projecto de arquitectura, 
desenvolvido pelo atelier Arquitectos 3G Ofices. Esta obra, realizada 
pela Fábrica de Lanifícios do Império tem sido indutora de novas 
encomendas em burel para o tratamento de superfícies de edifícios em 
várias partes do mundo, representando já presentemente este tipo de 
encomendas, uma parte significativa da facturação da Burel Factory.

O encerramento da fábrica teria acontecido se não fosse a 
intervenção empreendedora de Isabel Costa e de João Tomás, que de 
forma a viabilizar e sustentar a recuperação da fábrica, conseguiram, 
já depois de 2011, obter um apoio, na sequência de uma candidatura 
a um financiamento PRODER, para criarem e desenvolverem um 
espaço de Design na última fábrica de Lanifícios de Manteigas, no 
âmbito do Programa de Desenvolvimento Rural do Ministério da 
Agricultura, Mar, Ambiente e ordenamento do território, através 
do Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural: A Europa 
Investe nas Zonas Rurais.

Em 2014, no Burel Factory produzem-se de forma autónoma 
os tecidos em burel, havendo na manufactura de novo, tecelões, 
cardadores, fiadores, costureiras. Trabalham agora na fábrica já 
dezassete pessoas, das quais catorze são de Manteigas e detentoras 
dos saberes e fazeres da vila, na confecção de tecido em burel. Os 

5.97 Produtos em burel da marca Burel, 
Penhas Douradas Factory. Da esquerda 
para a direita os designers identificados 
com eses produtos são: Benedetta Maxia, 
Sara Lamúrias e Rui Grazina.

5.98 Paredes em burel no edifício sede 
da Microsoft Lx criadas na sequência do 
projecto de interires desenvolvido pelo 
atelier Arquitectos 3G Ofices.  
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artesãos trabalham em parceria com vários designers integrados 
no projecto,num sistema aberto de outsorsing, para a realização de 
produtos em burel em duas linhas: a de casa e a de vestuário. Entre 
estes, encontram-se artesãs como Amélia Carvalho, Maria José Paiva 
e Paula Félix, com uma idade média à volta dos cinquenta anos, que 
trabalham em exclusivo para os Saberes e Fazeres da Vila, na Sala das 
Linhas da Fábrica de Lanifícios do Império, na vila de Manteigas.

Presentemente fazem-se visitas guiadas à fábrica, sendo muitas 
das pessoas que a visitam estrangeiras, pelo que o domínio da língua 

inglesa é fundamental para a realização do acompanhamento das 
mesmas. Tudo isto implicou envolver no projecto também pessoas, 
detentoras de outros sabers associados à gestão e comunicação do 
projecto, não endémicos do território.

A empresa tem, actualmente, os seus produtos apresentados 
num packaging exclusivo, à venda em mais de quarenta lojas em 
Portugal. Os Saberes e Fazeres da Vila têm loja própria, a Loja do Burel, 
localizada na rua Serpa Pinto nº 158, no Chiado, em Lisboa. No Hotel 
Design Casa das Penhas Douradas, para além de se poderem comprar 
os produtos das duas marcas Penhas Douradas Food e Burel Factory, 
podem experienciar-se os serviços de hotelaria, de spa e de degustação, 
com produtos exclusivos e confeccionados artesanalmente.

Os produtos das duas marcas são também comunicados através 
do site da empresa, sendo cada vez maior o número de encomendas 
que são realizadas por e-mail, a partir das quais se desenvolvem novas 

5.99 Tear e Sala das Linhas da Fábrica 
de Lanifícios do Império, na Vila de 
Manteigas.

5.100 Rua Serpa Pinto em Lisboa com o 
Letreiro da Loja do Burel e interior da 
loja. 
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vendas. O e-comerce123 é, a partir de 2014, uma forma de venda dos 
produtos das marcas, sendo já possível comprar os produtos na loja 
da empresa online.

A internacionalização das duas marcas Burel, Penhas Douradas 
Factory e Penhas Douradas Food, é um dos objectivos da empresa, para 
o qual têm vindo a receber apoio do AICEP, empresa a desenvolveu 
um projecto de renovação do packaging, com o objectivo de conseguir 
preços mais competitivos dos produtos no mercado internacional. 
Procurou conciliar-se a qualidade desejada da imagem e da função 
das embalagens com o menor custo possível. Apesar deste trabalho, a 
internacionalização de produtos gourmet é muito difícil, uma vez que a 
legislação para o packaging para exportação deste tipo de produtos tem 
sofrido muitas alterações, e como a produção é artesanal e de pequena 
escala, o investimento necessário para a continuada actualização das 
embalagens, de acordo com a legislação que vai entrando em vigor, é 
um investimento muito elevado e difícil de sustentar. Por este motivo 
os PDF gourmet exportados ainda não representam uma percentagem 
significativa para a empresa.

Contudo, as vendas para o mercado internacional da marca Burel 
Factory, em 2013, já representam cerca de 47% da facturação total. 
Actualmente a empresa vende para Portugal, Finlândia, Alemanha, 
Bélgica, Países Baixos, França, Estados Unidos da América e Japão, 
representado este último país, presentemente, o seu principal mercado 
internacional, estando a empresa a trabalhar através de um agente 
local no Japão, com um gabinete de design em Tóquio.

Os Saberes e Fazeres da Vila, de acordo com os seus objectivos 
de resgate e tradução da diversidade dos saberes e fazeres desta 
paisagem cultural, apresenta-se-nos como um efectivo projecto de 
desenvolvimento de uma cultura local, através do Design. Envolve as 
comunidades locais, contribui para o desenvolvimento do território e, 
naturalmente, para o desenvolvimento humano. Julgamos relevante 

123. A loja encontra-se no sítio http://www.burelfactory.com/produtosburel.php.

5.101 Produtos da marca PDF, Penhas 
Douradas Food. 
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o facto de a empresa medir internamente o seu sucesso pela sua 
capacidade de aumentar, de ano para ano, a rede de pessoas com 
quem estabelece parcerias para o desenvolvimento dos produtos. No 
projecto incluem-se, nestes produtos, não só artefactos, mas também 
serviços de turismo.

Estamos perante um projecto sistémico que está disponível para 
novas parcerias, que demonstrem interesse e disponibilidade, nesta 
leitura do território, estruturada pelos saberes e fazeres tradicionais, 
que se apresentam como uma obra-aberta (Eco, 2009) passível de ser 
interpretada, traduzida, ou mesmo transcriada.

Os Saberes e Fazeres da Vila têm demonstrado ser um projecto 
capaz da significação de Manteigas, pela ressignificação das 
Técnicas Artesanais, gerador de novas vivências na Serra da Estrela, 
promovendo os seus artefactos, serviços e território de origem tanto 
local como globalmente.

No âmbito do tema desta narrativa: Sustentabilidade dos 
Lugares pela Técnica, fazemos ainda referência  à inciativa Art on 
Chair, More Design More Industry, desenvolvida no Concelho 
de Paredes, com o apoio da CCRN e com a colaboração de uma 
diversicada rede de actores, na qual a academia está representada 
pela Universidade de Aveiro e pela Escola Superior de Ares e Design 
de Matosinhos. Esta iniciativa está integrada no projecto Paredes - Polo 
de Design de Mobiliário que se pretende afirmar como o maior evento 
mundial de arte e design associado à cadeira (Ferreira, in Franqueira, 
2013: 7). O Município de Paredes tem vindo a desenvolver uma série 
de actividades, dentro das quais este projecto se insere, no sentido 
da valorização da identidade do território, através da promoção do 
seu tecido empresarial fortemente caracterizado por manufacturas de 
produção de mobiliário em madeira O Art on Chair, embora se tenha 
iniciado em 2011, não foi incluído na amostra de projectos apresentada, 
porque não envolve apenas estruturas produtivas artesanais, requisito 
estabelecido para a selecção dos projectos, mas também indústrias 
de grande dimensão e com tecnologias que possibilitam produções 
automatizadas de grande escala. Contudo, porque identificámos 
três empresas artesanais no projecto, nomeadamente a Cunha 
Mobiliário, a Margem Ideal  e a J B Móveis, que em parceria com 
designers desenvolveram novos produtos que surgiram precisamente 
dos conhecimentos de designers residentes durante um período 
nas oficinas artesanais. O trabalho  desenvolvido pelos designers 
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residentes foi acompanhado por designers séniores não residentes. 
Referimos em especíco o trabalho desenvovido por Rui Alves designer 
tutor da designer Wendy residente na empresa Cunha Mobiliário;  
Dirk Loyens designer tutor da designer Maria Bruno, residente na 
empresa Margem Ideal e ainda do designer Rui alves tutor do designer 
Gonçalo Campos, residente na empresa J B Móveis. Estes designers 
em parceria com os artesãos das empresas, combinando saberes 
empíricos com saberes tecno-científicos, desenvolveram artefactos 
que certamente contribuirão para a valorização da identidade do 
território de Paredes à escala global, ressignificando simultâneamente 
as Técnicas Artesanais de produções em madeira ainda muito comuns 
e caracterizadoras dos lugares do concelho de Paredes. Por este motivo 
consideramos oportuno referir este projecto nesta narrativa, o que 
também foi reforçado por termos sabido que, na segunda edição do 
projecto, agora em curso, estas empresas se revelaram interessadas 
em participar de novo no projecto e estão muito mais receptivas 
à integração dos designers no seus processos produtivos do que  
primeira edição do projecto. 

5.102 Exemplos de alguns produtos 
resultantes do projecto Art on Chairs: da 
esquerda para a direita, mesa de apoio/
banco dos designers Maria Néo e Dirk 
Loyens, produzidos pelos artesãos da 
Margem Ideal; mesa-gaiola da colecção 
rústica dos designers Rui Alves e Gonçalo 
Campos, produzida pelos artesãos da 
JB Móveis; mesa e banco da colecção 
pombalina dos designers Wendy Neale e 
Rui Alves, produzidos pelos artesãos da 
Cunha Mobiliário.
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Técnica, Loci e Cultura

As experiências que agora se apresentam resultam de projectos de 
investigação promovidos por designers sobre as Técnicas Artesanais, 
enquanto conhecimento considerado rico e indutor de criatividade 
e inovação na procura de processos de alteridade, mais humanos, 
sustentáveis e ecológicos.

Estas experiências partem de três premissas fundamentais:
•	 A primeira é a de que as habilidades artesanais desenvolvidas 

para a materialização de artefactos, ao longo de milhares de 
anos, foram menos nefastas para os eco-sistemas dos territórios, 
do que os processos de produção em massa da industrialização, 
que debilitaram muitos dos recursos naturais do planeta, em 
pouco mais de três séculos;

5.4 .5
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5.103 Mapa de localização dos territórios 
nos quais foram desenvolvidos os 
projectos incluídos nesta narrativa. 

5.104 Mapa de localização dos lugares 
de residência dos promotores dos 
projectos incluídos nesta narrativa. 



267

os sentidos do lugar

•	 A segunda é a de que a funcionalidade, valor maior da produção 
em série, deixa de constituir hoje, só por si, na maioria dos 
produtos, uma qualidade capaz de os diferenciar, representando 
o significado dos produtos um valor cada vez mais apreciado, 
por um cada vez maior número de pessoas;

•	 A terceira é a de que a materialização destas Técnicas Artesanais 
é o resultado de culturas locais com as suas identidades e por 
isso se constitui veículo de transporte das histórias dos lugares 
de origem, sendo a imaterialidade que lhe está implícita, um 
conhecimento rico e desejado actualmente pelo mercado e, 
prometedor de eficácia para inovar na contemporaneidade.

Nesta perspectiva, os projectos integrados nesta narrativa – 
Significados da Matéria no Design, Velhas Técnicas Novos Conceitos, 
Cultura Intensiva e Técnicas Ancestrais, Soluções Actuais – investigaram 
o conhecimento tácito dos artesãos, isto é, as suas habilidades, 
tecnologias e materiais, procurando compreender o significado dos 
objectos criados em cada lugar, com objectivo da sua actualização e 
ressignificação, incluindo sempre neste processo o próprio artesão.

Os três primeiros projectos referidos foram contributos 
fundamentais para a sensibilização das instituições de administração 
pública local, regional e nacional acerca do valor actual das parcerias 
entre o Design e as Técnicas Artesanais, na ressignificação destas 
Técnicas e dos seus Territórios. O projecto Técnicas Ancestrais, Soluções 
Actuais (TASA) surge na sequência do projecto Cultura Intensiva e 
é o primeiro projecto que resulta de uma encomenda do estado 
português, que sublinha o reconhecimento institucional público da 
riqueza cultural destas parcerias para o significado dos lugares, isto 
é, para os seus Loci, na contemporaneidade.

Inicia-se a descrição das experiências pelo projecto Significados da 
Matéria no Design, iniciado em 2004 e desenvolvido pela SUSDESIGN. 
Esta associação foi fundada, em 2004, pelos designers Ana Mestre, 
Inês Secca Ruivo, Jan Carel Diehl e Paulo Parra, e apresentava-se, à 
data da sua constituição, como uma Associação para a Disseminação 
da Cultura de Projecto e do Design para a Sustentabilidade, de carácter 
multidisciplinar, que tem por objectivo desenvolver actividades de 
Investigação, de Design e de Formação (Ruivo, Mestre, Diehl, Parra, 
2005:11)

Um dos temas privilegiados de investigação da SUSDESIGN, no 
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período de desenvolvimento do projecto referido, foi a relação entre 
as tendências globais do Design para a Sustentabilidade e Património 
Cultural Local, através dos seus artefactos e materiais. Com a ambição 
de investigar este tema, a SUSDESIGN candidatou o projecto, em 2004, 
a um financiamento da DGA, no âmbito do programa de “Apoios a 
Projectos – arte contemporânea”, acabando por ser distinguido, nesse 
ano, pelo Instituto das Artes dependente à data do Ministério da 
Cultura, como o melhor projecto na sua categoria.

A abordagem ao tema mencionado foi feita no projecto, 
segundo Ana Mestre e Jan Carel Diehl, considerando cinco aspectos 
fundamentais, que se citam:

•	 O aspecto ambiental (ou ecológico) da matéria, tendo por base a 
problemática de uma dominante sociedade de consumo.

•	 O aspecto social, artístico e de identidade cultural da matéria, do 
“lugar intangível” da matéria no desígnio humano;

•	 O aspecto económico da matéria e a sua importância na gestão 
equilibrada da riqueza, tendo em conta a origem dos recursos (local) 
e o seu consumo (global);

•	 O aspecto científico da matéria no âmbito de uma sociedade em 
constante mudança de paradigmas tecnológicos;

•	 O aspecto da criação da forma e da actividade do Design tendo 
por base os desígnios apresentados (ambiente, sociedade, economia 
e tecnologia) e o modo como estes podem ser considerados na prática 
projectual do Design). (Mestre, Diehl, in Ruivo, Mestre, Diehl, 
Parra, 2005:12)

No projecto, a investigação realizou-se através de uma abordagem 
teórico-prática que Mestre e Diehl (2005) apresentaram em quatro 
fases – exploração, experimentação, demonstração e disseminação – sob 
a coordenação de todos os membros da SUSDESIGN, tendo ficado a 
Direcção de Produção, em particular durante o desenvolvimento do 
projecto no Alentejo, a cargo da Inês Secca Ruivo. O projecto iniciou-
se na região do Alentejo, mas tinha a ambição de ser realizado em 
outras regiões de Portugal, o que não veio a concretizar-se.

Os materiais explorados no projecto foram os mais 
tradicionalmente trabalhados nesse território, nomeadamente a 
cortiça, a madeira, a pedra, a folha de flandres, o barro e o vime. 
As Técnicas Artesanais seleccionadas foram, também, as habituais 
na região, como a olaria, a cestaria, a arte pastoril, o mobiliário 

5.105 Sessão de apresentação do projecto 
Significados da Matéria no Design.  
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tradicional, a latoaria e, ainda, a transformação da pedra e da cortiça.
O projecto explorou, em formato de workshop, as características 

dos materiais e as suas possibilidades de aplicação a novos produtos. 
O workshop foi desenvolvido em duas fases:
•	 a primeira, de apresentação de conteúdos teóricos aos parceiros 

participantes, realizada em Lisboa;
•	 a segunda, realizada no Alentejo, onde foram apresentadas 

pelos designers as propostas de produtos aos artesãos, para 
estes as avaliarem, estabelecendo-se a partir das primeiras ideias 
elaboradas um trabalho de co-criação entre artesãos e designers.
Os artesãos Prudêncio Jeremias, Manuel Rico, Joaquim 

Caeiro, Manuel Caeiro, Joaquim Canivete, Joaquim Rolo, Américo 
Albuquerque, Manuel Rosado Vicente, Joaquim Boavida, irmãos 
Altura e José Ambrósio foram envolvidos no projecto e são todos do 
Alentejo. Ao contrário, os designers participantes Ana Mestre, Inês 
Secca Ruivo, Jan Carel Diehl, Paulo Parra, Carlos Barbosa, Elder 
Monteiro, Fernando Brízio, José Viana, Miguel Arruda, Paulo Bago 
d’Uva, Pedro Leitão, Pedro Silva Dias, Raul Cunca, Rogério Ribeiro 
e Rui Pedro Freire são oriundos de vários lugares de Portugal. O 
trabalho desenvolvido nas várias parcerias estabelecidas possibilitou 
a configuração final dos produtos. Os protótipos dos produtos 
concebidos – puf-fup; hexaedra; milk man strik; cântaro cantor; vapor; 
vasilho; estante; stand-up; cadeira monte; candeeiro Alentejo; cadeira 
corque; banco I; ouriço; memória desTerra – foram todos realizados 
pelos artesãos.

Para a divulgação do processo e dos produtos do projecto 
foi realizado um catálogo e os produtos foram ainda expostos, 
simultaneamente, na Cisterna da Faculdade de Belas Artes de Lisboa 
(FBAUL) e na loja Mousse, em Lisboa, mostrando-se neste dois 
lugares exactamente os mesmos produtos. A FBAUL e a loja Mousse 
constituíram-se como os principais parceiros do projecto, assim como 
o Instituto das Artes Visuais, Design e Marketing (IADE), no qual foi 
desenvolvido, no primeiro semestre do ano lectivo 2004-2005, um 

5.106 Sessões de trabalho e de 
apresentação de projectos do Significados 
da Matéria no Design. 
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trabalho de investigação designado Materiais Sustentáveis no Design 
– estudo de caso.

Numa conversa124 tida, em Agosto de 2013, com Inês Secca 
Ruivo, foi percebido que, para os artesãos da região, para além da 
experiência do projecto em si, não resultou nenhuma mais-valia. 
Na sua opinião, este facto decorre da gestão do design na experiência 
não ter sido equacionada, numa perspectiva de uma produção 
economicamente sustentável, capaz de reverter de forma justa, 
simultaneamente, para os artesãos e para os designers.

Apesar do pouco impacto socioeconómico no Alentejo, do 
projecto Significados da Matéria no Design, esta experiência foi 
fundamental para o reconhecimento público institucional português 
do valor das parcerias entre o Design e a Técnica, no século XXI, 
porque foi a primeira experiência portuguesa deste género a ser 
premiada. A sua importância foi reconhecida pelo Instituto das Artes 
do Ministério Público. Para além deste contributo maior do projecto, 
dele também nasceu ainda a marca Corque da designer Ana Mestre125, 
que é presentemente uma marca internacional que mantém em 
produção alguns dos produtos criados no workshop do Significados 
da Matéria no Design. Contudo, o processo é agora sustentado em 
processos industriais, a norte do Tejo.

Apresenta-se, em segundo lugar, o projecto Velhas Técnicas, Novos 
Conceitos (VTNC), desenvolvido igualmente no Alentejo, no concelho 
de Fronteira, em 2005. Este projecto surgiu na sequência da Aldeia 
Academia das Artes e Ofícios Tradicionais, em Cabeço de Vide, criada 
pelo município de Fronteira, em 1996, A Aldeia funcionava como um 
local para a inovação de uma grande variedade de produtos, que se 
queriam de alta qualidade, mas construídos de maneira tradicional. 

124.  Entrevista conduzida e transcrita pela autora, a 26 de Agosto de 2013.
125.  A SUSDESIGN, após a realização do projecto Significados da Matéria no Design, 
deixou de ser associação e passou a ser uma empresa fundada e gerida pela designer Ana 
Mestre, detentora da marca Corque.

5.107 Exemplos de alguns produtos 
resultantes do projecto Significados da 
Matéria no Design. Da esquerda para 
a direita os designers envolvidos criação 
destes artefactos foram Ana Mestre; Elder 
Monteiro; Inês Secca Ruivo e Fernando 
Brízio.  

5.108 Capa do catálogo do projecto 
Significados da Matéria no Design.   
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 O VTNC foi integrado no projecto ALMA – Aliança de Mestres 
Artesãos, da Câmara Municipal de Fronteira e foi financiado pela União 
Europeia. A ambição do projecto ALMA era a captação de públicos 
urbanos para o concelho com a ambição de que, ao desfrutarem da 
lindíssima paisagem, pudessem também ficar a conhecer o artesanato 
da região. Nesta perspectiva o ALMA desenvolveu um projecto para o 
concelho com o grande objectivo de dinamizar a relação entre o meio 
rural e o meio urbano, incentivando o desenvolvimento de regiões 
outrora esquecidas, e apoiando acções que promoviam o artesanato 
português e o trabalho realizado pelos artesãos.

A ideia do projecto VTNC, apesar de ser uma consequência 
dos objectivos das experiências precedentes já referidas, não nasce, 
contudo, no seio do Município de Fronteira. É, mais uma vez, um 
projecto que nasce no seio de uma empresa de designers, a EVOL – 
Soluções de Design que, desde Janeiro de 1994, tem vindo a desenvolver 
projectos nas áreas do meio ambiente, da comunicação e do produto, 
promovidos pelo seu director criativo, o designer André Rocha. Esta 
empresa propôs o projecto à Câmara Municipal de Fronteira, que 
o acolheu, inserindo-o na empresa A Torre do Tempo – Produtos 
Manufacturados, também integrada no projecto ALMA. Em particular 
o VTNC foi desenvolvido segundo a Carta de Princípios que então se 
estabeleceu e agora se transcreve:

A simbiose entre o saber académico e as técnicas mais tradicionais é, 
na nossa perspectiva, o ponto de partida para uma experiência que 
se quer, não como resultado, mas como vivência de uma ideia que 
se encerra em si mesma, abrindo linhas de fuga e novas perspectivas 
ao artesanato tradicional. O projecto visa encetar uma relação entre 
velhas técnicas e novos conceitos, permitindo outras abordagens e 
a requalificação do artesanato, fugindo aos padrões estabelecidos 
e tentando que cada sector escape à sua esfera própria de acção. 
Uma vez que actualmente a complementaridade entre aquilo que 
é feito na área do design e o acto criativo do artesão é praticamente 
inexistente, esta experiência servirá para promover o enriquecimento 
mútuo destas duas áreas criativas e, através da interdisciplinaridade, 
provocar novas sensações nos intervenientes (...) Num projecto como 
este, que tem como objectivo a valorização do artesanato local e 
a partilha de experiências e métodos de trabalho, a proximidade 
das equipas nas fases de concepção e produção não poderia ser 

5.109 Cartaz de divulgação da Aldeia 
Academia das Artes e Odfícios Tradicionais 
em Cabeço de Vide, Fronteira. 
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descurada. (Carta de Princípios, n.d.)126

Sublinhando a grande missão do projecto, foi apresentada pela EVOL, 
no âmbito do programa CITIES – Creative Industries in Tradicional 
Intercultural Spaces, da seguinte forma:

O objectivo é aumentar a importância dos produtos artesanais 
através da troca de experiências de trabalho entre os profissionais 
e, acima de tudo, através do aumento da qualidade e competitividade 
do artesanato local.127

Para alcançar este propósito, trabalhou-se no projecto com 
materiais de alta qualidade e respeitaram-se as técnicas de manufactura 
de cada artesão, inovando ao nível do design do produto e da 
estratégia. Procurava-se, como referiu André Costa, no portfólio da 
EVOL, quando apresentou o projecto:

Afastar o artesanato da galeria dos souvenirs presidia à vontade 
desta equipa. Havia que chegar a uma estratégia de entendimento 
metodológico. (...)
A metodologia de trabalho foi desenvolvida numa forte e estreita 
relação entre o designer e o artesão ao longo de todo o processo, 
isto é, neste caso específico, durante o conhecimento e exploração 
das técnicas e dos materiais, do desenvolvimento de conceitos e 
protótipos, e definição dos objectivos.128 (Costa, 2005)

Procurou-se, através das parcerias estabelecidas entre os artesãos 
alentejanos Mestre Zacarias, Mestre Chico Tarefa, Maria da 
Conceição Gaivão “Concha”, Mafalda Costa, Teresa Branquinho, 
Helena Loermans, Hélder Cavaca e a Arte Vida (uma pequena oficina 
de manufactura e produção de mosaicos vidrados), e os designers da 
EVOL e da Torre do Tempo, evidenciar a mestria do artesão e o carácter 
inovador do designer, com o objectivo de que os produtos resultem de 
um processo em co-autoria que relacione os saberes e as experiências 
de ambos. Foram elaboradas fichas de trabalho para cada objecto a 
produzir, registadas em suportes rígidos colocados nas oficinas, que 
funcionaram como mnemónicas para os diálogos estabelecidos entre 
os designers e os artesãos durante a execução dos protótipos. Os 

126.  Carta de Princípios, nd. Visitado a 15 de Outubro de 2010, em http//www.vtnc.net.
127.  Informação obtida em http://evol.pt/2010/03/apresentacao-do-vtnc-ao-
cities/#more-1424, visitado a 15 de Outubro de 2010.
128.  Informação obtida em www.evol.pt, visitado a 12 de Agosto de 2010.
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produtos resultaram maioritariamente em objectos para a casa, de 
acordo com as necessidades e desejos dos públicos contemporâneos. 
Foram esses os públicos que se designaram nesta investigação por 
públicos de ombreira, porque simultaneamente são rurais e urbanos. 
Com este objectivo, uma ancestral manta de pastor tornou-se 
uma suave manta de sofá; foram realizados vasos fora da escala em 
barro vermelho trabalhados na roda de oleiro; assim como azulejos 
manufacturados e panos tecidos artesanalmente para individuais de 
mesa. Os materiais utilizados para a realização do produto foram 
variados, mas todos endémicos ao Alentejo e comummente utilizados 
na região de forma artesanal: vidrados coloridos tradicionais, o barro 
do Redondo, a lã e o linho, e a madeira de Azinho.

O projecto, enquanto processo, foi comunicado não só com 
o intuito de divulgar uma iniciativa de índole experimental, mas 
também na perspectiva de perceber a reacção dos mercados aos 
protótipos realizados, nas seguintes exposições: na Feira Internacional 
de Artesanato (FIA), em Lisboa, em Junho de 2005; assim como na 
In’nova – Salão Internacional de Inovação e Tendências na Fileira 
Casa, também em Lisboa, em Setembro 2005.

Em Cabeço de Vide, em Junho 2006, foi realizada a exposição 
final do projecto, tendo sido posteriormente exibida em Olhão, em 
Junho de 2007, na Feira Nacional de Parques Naturais e Ambiente, 
assim como na Haute Green 2007, exposição enquadrada na Feira 
Internacional de Mobiliário Contemporâneo, em Nova Iorque, 
para a qual o projecto foi seleccionado. Esta última exposição é 
reconhecida por contemplar o melhor design sustentável, com 

5.110 Alguns exemplos de produtos 
desenvovidos no âmbito do projecto 
Velhas Técnicas, Novos Conceitos. 
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exemplos contemporâneos de produtos ecologicamente correctos, 
nas áreas do mobiliário, iluminação e acessórios.

O projecto foi também divulgado em seminários, 
nomeadamente, no TOK for CEIFIADE – Inovação & Design para o 
desenvolvimento regional sustentável. A EVOL foi ainda convidada a 
apresentar o projecto no âmbito do programa Creative Industries in 
Tradicional Intercultural Spaces (CITIES). O convite partiu do Centro 
de Inteligência em Inovação (Inteli).

O projecto CITIES aborda questões relacionadas com a 
cooperação inter-regional, com o objectivo de contribuir para 
melhores políticas locais e regionais, através da promoção e divulgação 
das indústrias culturais criativas, considerando-as um dos mais 
promissores sectores da economia europeia.129

A boa aceitação do projecto VTNC em todos estes eventos, 
conduziu a que a EVOL fosse convidada a integrar a estratégia 
de comercialização do mesmo. Contudo, como nos disse, em 
entrevista130, Rita Olivença, da Torre do Tempo, as peças não estão 
ainda a ser comercializadas. Continua-se ainda na fase de criação de 
uma marca para os produtos resultantes do projecto, assim como de 
outros que se venham a realizar segundo os mesmos princípios.

Desta forma, e apesar do reconhecimento positivo da experiência 
em todos os eventos em que foi apresentado, também o VTNC, ainda 
não trouxe, ainda mesmo decorridos nove anos desde o seu início, 
quaisquer mais-valias económicas para os artesãos. Contudo, salienta-se 
que um dos produtos, a manta, ganhou um prémio nos Estados Unidos 
– no Haute Green 2007 – o que contribuiu, segundo o testemunho 
de Rita Olivença, para aumentar a auto-estima dos artesãos.

Apresentando algumas razões que podem esclarecer o pouco 
impacto que alguns destes projectos têm efectivamente nos territórios 

129.  Informação obtida em http://www.eucreativeindustries.eu/pages/index/cities-
project, visitado a 15 de Junho de 2012.
130.  Entrevista conduzida e transcrita pela autora, em Julho de 2013.

5.111 Mantas R-pasto e Fuse criadas pela 
designer Joana Brígido da EVOL com a 
tecelã Teresa Branquinho. 
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onde são realizados, Inês Secca Ruivo escreveu:

Acontece que na maioria dos casos, quer o factor design (precisamente 
como valor acrescentado), quer as limitações quantitativas inerentes 
à rentabilização dos processos produtivos tradicionais conduzem a 
que a peças, fruto destes desígnios, adquiram um preço de venda 
elevado quando comparados com os de artesanato tradicional. Esse 
facto, associado à especulação do mercado do Design Arte cuja 
margem habitual reverte sobretudo para as marcas promotoras, 
faz com que os novos produtos de design artesanal constituam, 
geralmente, um negócio assente nas políticas de edição limitada ou 
de produção por encomenda. E isso só não é problemático quando o 
público reconhece o valor acrescentado da peça em percentagens que 
lhe garantam um sucesso comercial compensatório, traduzido em 
retorno de capital para todos os investidores no processo, incluindo 
os artesãos. Neste ciclo de variáveis em que adicionalmente, e mais 
uma vez, a capacidade de entrega ao cliente é limitada pelos tempos 
e custos do processo produtivo e pela própria capacidade de execução 
do artífice, as margens de lucro promovidas por estas investidas não 
chegam, muitas vezes, a ter um impacto realmente significativo no 
desenvolvimento socioeconómico das regiões produtoras. (Ruivo, 
2011: 175)

O projecto TASA, o último projecto apresentado nesta narrativa, para 
ultrapassar algumas das razões apontadas por Ruivo para o insucesso 
dos projectos, estabeleceu, desde o seu programa inicial, uma série de 
acções que garantiram a viabilização dos produtos no mercado. Para 
a compreensão do processo do projecto agora referido, é necessário 
entender a experiência Cultura Intensiva que constituiu, talvez, a razão 
maior do sucesso do TASA no mercado.

O projecto Cultura Intensiva iniciou-se, tal como o Significados 
da Matéria no Design, em 2004. Mas, desta vez, o projecto foi 
desenvolvido no Algarve por Albio Nascimento e Kathi Stertzig, 
sendo resultado de um trabalho laboratorial e experimental sobre as 
Técnicas Artesanais, sem quaisquer objectivos comerciais, como nos 
referiu o designer Albio em entrevista131:

Esta experiência laboratorial explora missing-links na cultura 

131.  Entrevista realizada a 23 de Setembro, em Lisboa, e transcrita pela autora.
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material tradicional e discute os mecanismos de inovação e 
desenvolvimento da produção artesanal utilizando o design. 
(Nascimento, 2013)

O projecto envolveu o estudo, durante cinco anos, de uma rede 
alargada de artesãos e de ofícios artesanais difusos e isolados 
no território Algarvio, nomeadamente: Francisco Eugénio, da 
OlariAlgarvia, artesão em olaria; Odete do Carmo Rocha, artesã em 
empreita de palma; João Florêncio Barros, de empreita de Esparto; 
Stephan Thielsch, da Alentejo Azul, artesão em madeira de oliveira e 
em cortiça; Florinda Custódio, mestre em cestaria de cana; Florbela 
Rodrigues, artesã em trapilho.

Em 2009, o projecto ganhou visibilidade na última edição do 
evento Design for Future, cujo objectivo das suas quatro edições era 
o de divulgar novas vertentes do Design, associadas à ecologia e à 
sustentabilidade.

O Design for Future formalizou-se entre 2006 e 2009, numa 
mostra anual de Design promovida pela Câmara Municipal de 
Olhão, através de um evento designado Feira Nacional de Parques 
Nacionais, cuja curadoria foi contratada a Nascimento e Stertzig. Os 
dois designers curadores apresentaram então o projecto Design For 
Future do seguinte modo:

Esta iniciativa centra-se na apresentação de projectos que 
contemplam o impacto ambiental e social em todos os estágios de 
desenvolvimento e ciclo de vida do produto. O que culmina com 
uma exposição anual. Nós apresentamos exemplos inspiradores 
de desenvolvimento criativo de produto, bem como exemplos 
progressistas da consciência ecológica e social. Aqui eficiência é 
definida não só pelos materiais e produção, mas também explorando 
usos incomuns e visões compartilhadas.(Nascimento, 2009)

Na primeira exposição, o tema foi a Reciclagem e Reutilização 
mostrando produtos desenvolvidos por duas designers brasileiras, 
que integraram cortiça como solução de construção ou interpretaram 
a vantagem da sua utilização.

Na segunda exposição, sob o tema Reciclagem do Sentido, 
apresentaram-se produtos que contam histórias, na perspectiva de 
lhes encontrar novos valores simbólicos, isto é novos sentidos, para 
além da sua funcionalidade.
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5.112 Cartaz da exposição e produtos da 
Design for Future.org de 2006 sob o tema 
Reciclagem e Reutilização. 

5.113 Cartaz da exposição e produtos da 
Design for Future.org de 2007 sob o tema 
Reciclagem do Sentido.
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Artesanato Pop foi o tema da terceira exposição, onde se 
mostraram produtos através dos quais se procurou, como referido 
na sinopse da exposição, que o tradicional comporta[sse] mecanismos 
singulares de transformação, invenção e até renovação.132

Na quarta e última edição do Design For Future, em 2009, 
porque havia mais recursos económicos do que nas três edições 
anteriores, os designers curadores entenderam que era o momento 
para materializar a investigação que os acompanhava, criando e 
produzindo todos os conteúdos133 para a exposição, materializando 
assim o projecto Cultura Intensiva. Através dos recursos alocados 
para esta exposição, como nos referiu Albio Nascimento, foi possível 
elaborar um catálogo do projecto, o que permitiu realizar o registo 
da experiência, que é descrita da seguinte forma na introdução do 
mesmo:

Para quê inventar o que já está inventado?
Observar os modos de fazer e usar de uma comunidade para tentar 
apreender os seus usos e costumes, o seu sentido e razão de ser. Por 
trás de cada objecto, de cada utensílio, existe uma história que 
se encontra esquecida. Queremos agora recuperar estas histórias e 
ensaiar uma nova continuidade. Esta recolha de memórias dispersas 

132.  Informação obtida em http://www.the-home-project.com/designforfuture/DFF_
PT/dff06/indexDFF06PT.html.
133.  Desenvolveram-se uma série de produtos, receitas de “nova cozinha” destacando 
ingredientes regionais e reflexões sobre a cultura de artesanato regionais: Cabides Boca 
de Bilha, Cesta de Palma, Cesta Fruteira Korbe, Bilha Nova, Espremedores de Citrinos.

5.114 Cartaz da exposição e produtos da 
Design for Future.org de 2008 sob o tema 
Artesanato Pop.
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é desenvolvida de uma forma dinâmica com os vários actores do 
território, nomeadamente com os artesãos locais, com o objectivo 
de reiniciar projectos estagnados e recuperar identidades perdidas. 
Estes agentes possuem um saber singular e ancestral que é necessário 
resgatar e materializar em novas funcionalidades, contribuindo 
para a criação de mais-valias. Os resultados desta acção serão 
apresentados como propostas originais de novos objectos, feitas a 
partir de materiais e técnicas genuinamente portuguesas como a 
madeira de oliveira e alfarrobeira, a pedra de xisto, a cortiça, a 
empreita de palma e de esparto, a cestaria de cana ou a olaria. 
Esperamos que estas novas propostas possam contribuir para o 
resgate de uma autenticidade perdida. (Nascimento, 2009)

Na entrevista134 realizada a Albio Nascimento, procurou saber-se 
porque é que ele iniciou este trabalho experimental sobre a cultura 
material da Serra Algarvia. O designer referiu que havia uma 
motivação familiar que o relacionava com o território Algarvio, em 
particular o seu avô, também Algarvio, que desempenhou um papel 
muito importante nas suas reflexões sobre a disciplina do Design, e 
esclareceu-a contando uma história:

Um vez ia eu a passear com o meu avô pela Serra Algarvia a pé, 
e ele ao olhar para uma pedra disse-me: já alguém se sentou aqui! 

134.  Entrevista conduzida e transcrita pela autora, em Setembro de 2013.

5.115 Cartaz da exposição e produtos da 
Design for Future.org de 2009 sob o tema 
Cultura Intensiva. 
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Olhei atentamente e percebi que ele tinha razão e senti uma enorme 
necessidade de perceber e refectir sobre as origens das coisas.
Após alguns segundos de silêncio o designer afirmou:
A esfera quando cresce não pode deixar de dar a perceber o seu 
centro (Nascimento, 2013).

Na sequência deste caminho percorrido por Albio Nascimento e 
por Kathi Stertzig, no sentido de compreender a razão dos artefactos, 
a Comissão de Coordenação da Região do Algarve (CCDR Algarve), 
com o objectivo de Afirmar e Divulgar a Actividade Artesanal como 
profissão de Futuro135, encomendou o projecto TASA à empresa The 
Home Project, dos dois designers, assumindo a CCDR Algarve, no seu 
início, a liderança administrativa do projecto, que se desenvolveu 
em rede, entre Agosto de 2010 e Agosto de 2011, envolvendo uma 
multiplicidade de parceiros, como nos referiu a Eng.a Alice Pisco em 
entrevista136.

O Projecto TASA centra-se na inovação estratégica do produto 
artesanal, na perspectiva da sua valorização, re-identificação 
e re-interpretação. Contextualizando-o com necessidades 
contemporâneas, no sentido de reabilitar o seu estatuto cultural e 
comercial.137

Para a formalização da encomenda à The Home Project, foi 
elaborado um documento esclarecedor dos objectivos específicos, 
das metas do projecto e da metodologia proposta, que se transcreve:

Objectivos específicos:
•	 Reforçar lideranças locais e garantir a apropriação do produto da 

prestação de serviços pelas Associações envolvidas e pelos mestres 
artesãos com que se trabalhe ao longo do projecto.

•	 Incentivar o envolvimento de jovens em todo o ciclo de projecto – 

135.  Informação obtida por e-mail através da Eng.a Alice Pisco, a 5 de Setembro de 2013. 
136.  Entrevista conduzida e transcrita pela autora, em Agosto de 2013.
137.  In http://www.projectotasa.com, visitado em 2 de Junho de 2012.

5.116 Agentes envolvidos na primeira fase 
do trabalho do projecto TASA com a rede 
de artesãos do TASA. 
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concepção, divulgação e comercialização.
•	 Utilizar técnicas de design conjugadas com técnicas artesanais / 

materiais tradicionais para conceber / executar artefactos / produtos 
com novas funções / imagem capazes de serem comercializados no 
mercado global com mais-valias em relação ao artefacto / produto 
inicial.

•	 Garantir o efeito demonstrador do projecto – deve ser definida uma 
estratégia de comunicação que abranja as várias fases do projecto e 
inclua produtos finais a usar nos media (rádio e televisão) ao longo 
do projecto, que possam igualmente ser utilizados em iniciativas 
posteriores. A realização dos diversos produtos será objecto de uma 
contratação de serviços separada, pelo que deve ser igualmente 
apresentada uma proposta de termos de referência e uma estimativa 
global de preço para um concurso paralelo a lançar atempadamente 
pela CCDR Algarve.

•	 Promover e divulgar os resultados obtidos a nível local, nos 
fora nacionais e internacionais. Deve ser previsto um evento de 
encerramento do projecto, a realizar na região ou a nível nacional.

•	 Apoiar e reforçar a rede de comercialização de artefactos / 
produtos. Entre outras acções a definir pelo adjudicatário, deve 
obrigatoriamente ser criado um blogue que inclua, entre outra 
informação, o catálogo dos produtos do projecto e a forma de os 
adquirir. Deve encontrar-se a forma mais ajustada dos destinatários 
do projecto participarem na construção, gestão e manutenção, no 
sentido do blogue poder continuar a ser utilizado como instrumento 
de comercialização após a conclusão do projecto.

•	 Apoiar a viabilização de iniciativas empresariais no sector do 
artesanato, podendo ser abrangidas iniciativas novas ou existentes.

Metas:
•	 Pelo menos 20 Jovens envolvidos nas diversas fases do projecto.
•	 Pelo menos 20 Artefactos / produtos com nova imagem / função 

realizados. Deve ser concebido e entregue numa forma final editável 
(pela CCDR em concurso à parte) um catálogo que inclua todos os 
artefactos produzidos e, eventualmente, outros que se enquadrem 
na mesma linha do projecto. Os artefactos / produtos devem 
poder ser reproduzidos com base numa relação custo / preço que 
viabilize a sua colocação e comercialização no mercado nacional 
e internacional. Pelo menos 5 dos artefactos a produzir devem ser 
passíveis de reprodução / aquisição para ser usados como ofertas de 
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entidades regionais.
•	 Pelo menos 4 iniciativas empresariais na área do artesanato 

acompanhadas e apoiadas.
•	 Pelo menos 10 Empresas / Entidades a operar no mundo Rural 

envolvidas na comercialização dos produtos do projecto.

Métodos:
•	 O projecto deve ser desenhado com a colaboração de Associações de 

Desenvolvimento Local, Associações de Artesãos e outros agentes 
(Câmaras Municipais, Juntas de Freguesia) ligados ao sector.

•	 No âmbito da execução do projecto devem ser utilizado espaços e 
equipamentos anteriormente financiados com fundos comunitários 
e vocacionados para o desenvolvimento de actividades artesanais: 
Ateliers, Centros de Artes e Ofícios, Centros Culturais e Recreativos, 
etc.138

Para o cumprimento do plano descrito, foi completado o trabalho 
de análise do território iniciado no projecto Cultura Intensiva, o que 
permitiu identificar e definir as Técnicas Artesanais locais, dispersas 
na região agrícola do Algarve, a envolver no projecto, e numa segunda 
fase estabeleceu as ligações entre os vários artesãos e outros parceiros 
institucionais – o Centro de Estudos de Património e História do 
Algarve, e o Centro de Investigação e Informação do Património de 
Cacela, ambos da Universidade do Algarve; o Museu do Trajo de S. 

138.  Descrição facultada pela Eng.a Alice Pisco, por e-mail, a 5 de Setembro, de 2013.

5.117 Materias e Técnicas Artesanais 
envolvidas no projecto TASA.
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Brás de Alportel; e, ainda, o Museu Municipal de Tavira – colocando-
os todos em contacto. É de salientar o facto de muitos dos artesãos, 
antes da intervenção da The Home Project desconhecerem a existência 
uns dos outros.

Os artesãos convidados a participarem no projecto detentores 
das Técnicas Artesanais endémicas neste território, especificamente de 
bordado, tecelagem, cestaria, empreita, trapologia, estampagem, olaria 
e, ainda, de produção de medronho, foram Ana Silva e José Vitorino, 
António Luz, Da Torre, Francisco Eugénio, José Amendoeira, Luís 
Sequeira, Marta Cremilde, Maria Odete Carmo, Otília Cardeira, 
Ricardo Lopes e os artesãos da empresa Roficer, lda.

A tomada de consciência da diversidade de Técnicas existentes e 
das combinações possíveis de realizar entre as diversas “habilidades”, 
assim como da diversidade de materiais – madeira de faia, linho, lã, 
palma, cana, cortiça, aglomerado de cortiça, sementes, frutas, algodão 
e restos de tecido, barro, verga, vidro, couro reciclado, medronho, 
esteva, mel, corantes naturais – implicadas no conjunto da totalidade 
das Técnicas, revelou-se num grande riqueza de possibilidades para 
o projecto. 

O conhecimento desta realidade veio a demonstrar-se, nas fases 
seguintes, a matéria-prima fundamental para os designes pudessem 
actuar como líderes do conjunto de actores do TASA estabelecida 
difusamente na região do Algave através da várias ligações por eles 
estabelecidas. Estas ligações construíram-se em rede no território, 
como um rizoma de saberes e de parcerias que, mediados pelo Design, 
demonstraram capacidade para gerar artefactos novos e identitários 
desta região, a sul de Portugal. São artefactos desejados por novos 
públicos locais e globais, que contam histórias, e que revelam também 
características locais, que advêm das tecnologias, dos materiais, e dos 
saberes tácitos. 

Albio Nascimento disse, ao apresentar o projecto TASA no 
IBERIONA 2011139 – VI Encontro de Artesanato Ibérico, que se realizou 
no Porto, em Portugal – que a grande contribuição do Design neste 
projecto foi o de estabelecer, e comunicar esta rede de conhecimentos 
difusos, existente no território.

Apresenta-se agora, como um exemplo inovador de partilha e 
combinação de conhecimentos, a nova embalagem produzida por 
um dos oleiros do projecto, Ricardo Lopes, para o licor de esteva 

139.  Conferência assistida e transcrita livremente pela autora.

5.118 Materias e Técnicas Artesanais 
envolvidas no projecto TASA. 
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Talurdinha, produzido artesanalmente por Luís Sequeira. Este licor 
é uma bebida muito apreciada, tanto por portugueses como por 
estrangeiros, para a qual não estava ainda criada nenhuma garrafa 
capaz de lhe conferir identidade. Assim, o oleiro, através de Técnicas 
Artesanais, criou em co-autoria com os designers uma embalagem 
específica para este licor, atribuindo-lhe uma identidade que 
possibilita a sua colocação no mercado de uma forma diferenciada, 
tornando-o único no mercado local e global.

É importante referir aqui que a componente comercial, tal como 
previa o programa inicial do projecto, foi estudada desde o seu início. 
Esclarecendo-nos sobre a metodologia utilizada, Albio Nascimento 
disse que questionou os presumíveis clientes dos produtos, enquanto 
entidades interessadas em promover os seus territórios, como as 
Câmaras Municipais, os Museus, as lojas do Turismo, os Hotéis, 
etc., perguntando:

Por que motivo não compram brindes promocionais, ou pequenos 
produtos feitos na região? Obtinha sistematicamente a mesma 
resposta: não há produtos, feitos na região, que interessem às pessoas. 
(Albio, 2013)

Desta forma foi possível perceber que havia uma ausência de produtos 
identitários da região com significado para os novos públicos, o que 
induziu a identificar o tipo de produtos desejados, que estavam 
em falta na região: artefactos úteis e simultaneamente veículos de 

5.119 Rede de relações estabelecida na 1ª 
fase do projecto TASA.
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transporte para actualidade de habitus locais. 
Sobre os requisitos do projecto, formulados pela CCDR Algarve 

de forma a garantir a priori a sua viabilidade comercial, a Eng.ª Alice 
Pisco esclareceu-nos, escrevendo:

As características dos novos produtos foram muito bem especificadas 
– tinham que ser objectos utilitários, onde as artes tradicionais se 
casassem bem com uma linguagem contemporânea e aceite pelo 
mercado. Da mesma forma, as novas peças140(20) só foram aceites 
como produtos do projecto após comprovação que tinham aceitação 
do mercado – no caso, os prestadores de serviços apresentaram notas 
de encomenda / facturas de lojas que encomendaram as peças na 
fase final do projecto (…).141 (Pisco, 2013)

Esta antecipação da viabilidade comercial do projecto é uma 
inovação do projecto TASA, entre todos estes projectos portugueses 
que investigámos, de parceria do Design com as Técnicas Artesanais, 
uma vez que as questões comerciais normalmente só são pensadas a 
posteriori, quando chegam a sê-lo, e na maioria das vezes constata-
se que são completamente descuradas, como já se referiu. Outra 
inovação deste projecto foi a integração do próprio projecto no 
programa curricular da Escola Secundária de Tavira, o que permitiu 
a alguns alunos experimentarem, nas oficinas dos artesãos, as Técnicas 
Artesanais locais.

O resultado do projecto, como era referido no seu blog142, em 
2012, revelava na sua primeira fase:

140.  Almofada Burro, Almofadas do Alforges “Estrela“, “Flor“ e “Motivo”, Apito dos 
Namorados, Base para Copos e para Quentes, Bijuteria, Bolsa TLM, Bordão, Cabides de 
Bicharada, Cabide Alado, Candeeiro de Cortiça, Candeeiro de Cortiça + Barro, Cesto 
Fruteira, Clips de Cana, Escantilhão de Platibanda, Garrafa “Medronho”, Isqueiro de 
Pastor, Ladrilhos Decorativos, Licor de Esteva, Mala de Mão, Mala “Tiracolo”, “Memory 
Stick”, Saleiro, Taças da Terra, Tapete Cor, Conjunto de 3 Potes com Tampa.
141.  Entrevista conduzida e transcrita pela autora em Agosto de 2013.
142.  Blog disponível em http://www.projectotasa.com, visitado em 2 Junho de 2012.

5.120 Garrafa em barro para o licor 
Talurdina criada pelos designers da The 
Home prroject e pelo oleiro Ricardo 
Lopes. 
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(...) para além de uma nova linha de produtos, a publicação do 
presente blog, de um catálogo de investigação e análise crítica, a 
realização de um documentário audiovisual e a organização de um 
evento final, assim como actividades de sensibilização de jovens para 
a actividade artesanal. Depois de um trabalho continuado entre 
todos os participantes do “Técnicas Ancestrais Soluções Actuais” 
para definir e consensualizar acções para o futuro, a continuação 
do TASA foi viabilizada por intermédio de um protocolo entre a 
CCDR Algarve e a Fundação Manuel Viegas Guerreiro.

Em 2013, foi já realizado um novo protocolo com a empresa 
ProActivTur, cujo o responsável é o Eng. João Ministro, com a 
missão de consolidação e ampliação da rede TASA, e a criação de 
novos produtos, assim como a gestão da distribuição e vendas dos 
produtos resultantes do projecto. A ProActivTur, empresa ligada 
ao eco-turismo, divulga o projecto TASA no seu site desta forma 
entusiasmada:

Acreditamos muito na sinergia que se tem gerado entre todos os 
intervenientes e na qualidade dos resultados alcançados.
O fluxo contínuo de encomendas demonstra o interesse que os 
produtos têm tido junto do público. São artesanais, são úteis, são 
belos, são genuínos, são contemporâneos. Têm tudo aquilo que o 
consumidor exigente e informado procura. E a nossa intenção é 
chegar a ele, a SI, de forma mais directa, alargada e diversificada.
Passámos por um período de conhecimento, adaptação, reflexão e 

5.121  Workshops realizados com os 
alunos da Escola Secundária de Taveira, 
no ano lectivo de 2010-11, no âmbito do 
programa do projectoo TASA e cataz de 
divulgação da acção. 

5.122 Capa do catálogo da 1ª fase do 
projecto TASA liderado pelo The Home 
project até Agosto de 2011. 
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preparação.
Damos seguimento às encomendas que nos chegam diariamente. 
Ouvimos com atenção as sugestões que nos fazem para criar novos 
produtos. Acolhemos uma profissional de ecoturismo da Inglaterra 
que escolheu a nossa experiência para criar programas que têm como 
ponto de partida as artes tradicionais. Estivemos presentes na FIA 
de Lisboa 2013 (Feira Internacional de Artesanato). Estamos em 
novas lojas em muitos pontos do país.
Agora, já instalados, viremos aqui muito em breve apresentar um 
evento que estamos a acabar de desenhar. Será em Setembro. Outras 
experiências e actividades culturais em torno do TASA estão a ser 

5.123 Produtos da 1ª fase do projecto 
TASA liderado pelo The Home project até 
Agosto de 2011. 
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moldadas. Mantenham-se ligados a nós. Vamos futurando!143

Na sequência do trabalho realizado pela ProActivTur, em Setembro 
de 2013, com o evento Ligações, foi possível fazer uma reflexão sobre o 
projecto e o papel das Técnicas Artesanais no século XXI, assim como, 
através da realização de uma residência criativa, com a participação 
dos artesãos pertencentes à rede TASA e de novos designers convidados 
a integrarem o projecto, foi possível criar quatro novos produtos 
TASA144. Neste momento a distribuição está a ser realizada através 
de várias lojas portuguesas, que por agora fazem as encomendas à 
ProActivTur, existindo pedidos específicos, à “medida”, realizados 
por clientes da área da arquitectura145, para peças destinadas a várias 
obras, solicitando por vezes linhas de produtos personalizadas. A 
internacionalização do TASA é um dos objectivos do projecto para 
2014. O público-alvo são as PME’s do Mediterrâneo e, para o seu 
cumprimento, o projecto irá participar em eventos em França, Itália 
e Espanha. Por enquanto, ainda não há vendas online, embora o 
catálogo dos produtos possa ser consultado na internet.

No presente ano de 2014, o projecto foi eleito para representar 
a região algarvia no projecto Sharing prior excellence and support for 
the MED creative asset (Sha.p.e.s). E, já em Abril de 2014, um dos 
seus novos produtos, o berço de cortiça Sleep Tight, concebido pelas 
arquitectas portuguesas Sofia Chinita e Karin Pereira, em colaboração 
com o artesão António Luz que com a sua habilidade, deu forma à 

143. Publicado em 05/08/2013 por ProActiveTur, em http://www.projectotasa.
com/2013/08/regressando-e-futurando/ visitado a 14 de Agosto de 2013.
144. Produtos TASA, 2013: Pinga, Tarra, Tia Anica e Chimni.
145.  Os arquitectos João Amaral e Manuela Tamborino, que fizeram encomendas 
TASA para o projecto que relizaram para o restaurante Kalorias, esclareceram numa 
das conversas A Três Tempos, que sentiram a necessidade de projetar imagens associadas 
a marcas que transmitam a nossa identidade. Dizem que as pessoas adoram ver as peças 
nestes locais públicos porque o artesanato mexe com a nossa memória, quando as olhamos 
não ficamos apáticos. In http://www.projectotasa.com/2013/10/, visitado a 23 de Setembro 
de 2013.

5.124 Quatro produtos da 2ª fase do 
projecto TASA, desenvovidos sob a 
liderança da ProActivTur e incluídos no 
catálogo online do TASA desde 2013. 
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cortiça, recebeu na Semana do Design em Milão, o segundo prémio 
do Green Furniture Award, dedicado ao design sustentável.

O projecto TASA apresenta a rede de actores mais complexa 
entre todos os projectos estudados. Envolve uma extensa rede de 
artesãos difusamente estabelecida no território Algarvio e identificada 
pelos designers Albio Nascimento e Kathi Stertzig, na sequência da 
sua investuigação sobre a cultura da região. Esta rede de actores criou, 
na primeira fase do projecto, sob a liderança de Albio Nascimento 
e Kathi Stertzig, uma série de produtos identitários da região, todos 
eles comercializados, que possibilitaram credibilizar o projecto perante 
os agentes públicos e privados da rede e o público em geral. Pensar o 
projecto desde a sua fase inicial a partir de necessidades do mercado 
foi, no nosso entender, fundamental para que todas as pessoas 
envolvidas na rede o entendessem como um negócio, possibilitando 
a inserção de novos actores e de novas parcerias de trabalho, que têm 
vindo a demontrar-se promissoras tanto no mercado local como no 
global, como a que deu origem ao berço Sleep Tight.

5.125 Berço de cortiça concebido pelas 
designers Sofia Chinita e Karin Pereira 
em colaboração com o artesão António 
Luz, um dios artesãos da rede de actores 
do projecto TASA. 
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5.126 Mapa de localização dos territórios 
nos quais foram desenvolvidos os 
projectos incluídos nesta narrativa. 

5.127 Mapa de localização  dos 
lugares de residência dos promotores dos 
projectos incluídos nesta narrativa. 
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Da amostra coligida de projectos de parcerias entre o Design e as 
Técnicas Artesanais, observou-se que primeiramente foram os 
artesãos ou as entidades associadas ao artesanato que de algum 
modo solicitaram o saber do Design para as produções artesanais. 
Contudo, mais recentemente, têm sido os designers que, por dois 
motivos fundamentais e em duas fases temporalmente sequenciais, 
demonstraram interesse pelo saber das Técnicas Artesanais para o 
incorporarem nas suas criações.

Na primeira fase, os designers implementaram processos de 
investigação numa perspectiva conceptual de desenvolvimento 
sustentável. Com esta ambição, estudaram as Técnicas Artesanais na 
procura de processos produtivos de alteridade humanos, sustentáveis 
do ponto de vista social e ambiental. Algumas experiências relativas 
a esta fase foram já apresentadas na narrativa Técnica, Loci e Cultura.

Na segunda fase, mais recentemente, a aproximação dos 
designers às Técnicas Artesanais decorreu da necessidade de jovens 
designers viabilizarem percursos profissionais de forma autónoma. 
Com esta ambição, investigaram a forma do conhecimento da técnica. 
Isto é, o saber fazer empreendedor das Técnicas Artesanais, ao longo 
de toda a cadeia de valor dos produtos, desde o reconhecimento de 
uma necessidade, passando pela selecção dos materiais e domínio das 
tecnologias necessárias para a produção de produtos que a satisfaçam, 
até à comunicação e colocação no mercado desses mesmos produtos. 
A esta investigação está associada a necessidade sentida, por alguns 
criativos, de registo do saber fazer artesanal.

Apresenta-se nesta narrativa um conjunto de quatro projectos, 
considerados exemplos relevantes da segunda fase acima descrita. Três 
deles decorreram por iniciativa de designers; já o quarto projecto 
foi-lhes dirigido, a convite de uma parceria constituída por várias 
instituições. Estas experiências, de modo diversificado, tiveram o 
mesmo objectivo: a criação de novas relações de trabalho, capazes de 
desenvolver autonomamente produções artesanais aptas ao mercado 
contemporâneo.

Uma experiência reveladora do actual interesse de designers 
pelo conhecimento das Técnicas Artesanais, como meio profissional 
alternativo, é o projecto Mexetrada. Este projecto foi levado a cabo, 
em 2012, por duas jovens designers, Mariana Lencastre e Teresa 
Seabra. As duas designers tinham terminado a sua licenciatura e 
encontravam-se em fase de ingresso na actividade profissional mas, 
não tendo encontrado trabalho enquanto designers, construíram e 
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implementação deste projecto de forma pró-activa.
A designação Mexetrada surge da associação de duas ideias, 

mexe-te e faz-te à estrada, que transmitem, de forma literal, a atitude 
empreendedora implícita no projecto. Durante dois meses e meio, as 
designers viajaram por Portugal para aprenderem com vários artesãos 
diversificadas Técnicas Artesanais Portuguesas.

O Mexetrada foi divulgado através de um blog146 e concretizado 
com o apoio das Câmaras Municipais dos concelhos onde se 
localizavam as Técnicas Artesanais seleccionadas para o projecto. 
Contou ainda com o apoio de várias instituições que tiveram 
conhecimento do projecto através das redes sociais147. Para o 
financiamento da experiência, as designers recorreram também às 
plataformas de crowdfunfing, como foi transmitido por Teresa Seabra, 
na entrevista realizada148 por e-mail. Das palavras da designer é 
possível deduzir que a adesão muito entusiasta de todas as pessoas 
e instituições públicas e privadas que acompanharam o projecto, 
permitiu perceberem que não estavam sozinhas no projecto, tendo 
sido as redes sociais formas de comunicação estratégicas, fundamentais 
para a implementação do projecto que, de outra forma, teria sido 
muito difícil de realizar. 

Esclarecendo sobre a motivação da realização do Mexetrada e 
os objectivos da experiência, Teresa Seabra escreveu:

O projecto Mexetrada começou com uma ideia de aprender em 
primeira mão técnicas artesanais portuguesas. Estávamos as duas 
sem emprego e à procura de algo para fazer e surgiu a ideia de 
fazer uma viagem pelo nosso país, poder conhece-lo melhor, e, visto 
que somos designers de produto e temos um grande interesse em 
“manualidades”, explorar melhor algumas técnicas de artesanato. 
Esta ideia também estava muito ligada a poder conhecer melhor 
algo que não se aprende na Faculdade (pelo menos na nossa 
licenciatura) e em poder também contribuir para a difusão do 
trabalho dos nossos artesãos. Queríamos que toda a gente pudesse 
conhecer estas técnicas e o trabalho manual extenso e de anos de 
prática e perfeição que está por detrás de tantos objectos da nossa 
cultura. Assim decidimos também gravar um documentário sobre 

146. Disponível em mexetrada.blogspot.pt/.
147. Disponível em www.facebook.com/Mexetrada.
148. Entrevista realizada e transcrita pela autora, em Setembro de 2013.

5.128 Logótipo do projecto Mexetrada, 
artesanato+design.

5.129 Projecto Mexetrada, 
artesanato+design: locais e Técnicas 
Artesanais escolhidas para desenvolver 
projectos.
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o desenvolvimento do projecto, interacção com os artesãos, etc, 
para dar a conhecer o trabalho manual dos mestres do artesanato. 
Pensámos em desenhar uma peça para cada técnica, aproveitando 
apenas a técnica, não redesenhando nenhuma peça tradicional, 
pois essas são ricas em cultura e conteúdo, o que não faria sentido 
alterar. Ao aproveitar a técnica, aprendendo em primeira mão, 
desenharíamos uma peça que pudesse ser um objecto do quotidiano 
das nossas casas, mas com o valor de ser produzido manualmente 
em Portugal. Assim também seria uma maneira de introduzir os 
artesãos e o seu trabalho num mercado diferente, tentando difundir 
mais o seu trabalho. (Seabra, 2013)

Com estes objectivos, as designers seleccionaram Técnicas Artesanais 
para aprenderem: a carpintria e empalhamento utilizados na 
construção da cadeira alentejana; a empreita de palma; a renda de 
bilros, a latoaria, a filigrana e o vitral. Desta forma, procuravam 
adquirir uma aprendizagem alargada de várias técnicas artesanais 
portuguesas, excluindo as que lhes pareciam mais divulgadas, como 
por exemplo, a olaria e os trabalhos artesanais em cortiça. Contudo, 
como aprender filigrana implicava custos muito elevados, devido à 
necessária utilização de ouro e prata, e para a aprendizagem de vitral 
não conseguiram o necessário apoio de artesãos, o projecto acabou por 
se restringir, até ao momento, às primeiras quatro técnicas referidas, 
o que levou as designers em viagem até ao Redondo, São Brás de 
Alportel, Vila do Conde e Vila Real.

Em cada uma destas localidades, as designers estiveram duas 
semanas: uma para aprenderem com os vários artesãos as Técnicas, na 
perspectiva de uma investigação etnográfica, e outra para co-criarem 
com os artesãos um protótipo de um artefacto de cada Técnica. No 

5.130 Mexetrada, artesanato+design: 
designers a trabalharem com os artesãoes 
nas suas oficinas.
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Redondo, trabalharam com as técnicas utilizadas na construção da 
cadeira Alentejana; em São Brás de Alportel com a da empreita de 
palma; em Vila de Conde, com a da renda de bilros e, finalmente, em 
Vila Real, com a da latoaria. Assim, em cada um dos quatro lugares 
aprenderam e co-criaram um novo produto, utilizando uma técnica 
diferente.

Sobre as relações que as duas designers desenvolveram com os 
vários artesãos, Teresa Seabra esclareceu-nos da seguinte forma:

A relação com os artesãos foi-se desenvolvendo, fomos aprendendo 
a lidar à medida que o projecto decorreu. À partida já fomos de 
mente aberta, sem saber muito bem com o que contar. Tivemos 
muita sorte mesmo com as pessoas que trabalharam connosco. 
Alguns artesãos foram mais difíceis de convencer que seria uma 
boa ideia e que poderia dar fruto; outros nem tanto. Mas foi 
extremamente importante a presença física, criar laços e confiança. 
Reparámos no prazer enorme que todos eles tiveram em ensinar a 
sua mestria. Um artesão é uma pessoa que faz com as suas próprias 
mãos, todos os dias, durante anos, na maior parte dos casos, peças 
incríveis, perfeitas. E que muitas vezes, porque a pessoa comum não 
pensa nisso, não por negligência, mas porque a indústria está tão 
integrada no nosso dia-a-dia, não vê o trabalho manual, de horas 
e dedicação que está por detrás de cada peça. É curioso que muita 
gente pergunta se não fica mais barato vender muitas peças do que 
encomendar uma a uma. Como é uma produção manual, não. 
E foi um prazer ver a alegria que partilharam em ensinar-nos as 
técnicas. Continuo a achar incrível cada um ter dispensado duas 
semanas para ter duas raparigas sempre a ver, perguntar, pedir para 
fazer e depois ainda fazer um protótipo. Este país também tem 
uma qualidade enorme para um projecto destes: a hospitalidade. 
Conhecemos a família de todos, fomos a casa de alguns, até jantar! 
Foi uma relação muito boa, positiva, espero que para os dois lados. 
Foi uma relação crescente, mas tirámos a maior experiência positiva 
dela.

Os protótipos co-criados, deste modo, foram expostos no Museu do 
Design e da Moda (MUDE), em Lisboa, e em simultâneo foi divulgado 
um documentário produzido pela NAU Productions149, de todo o 

149. Documentário realizado por João Toscano e Miguel Leão; com a seguinte ficha 
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processo do projecto. Actualmente, os artefactos estão à venda na loja 
on-line do Mexetrada e, à medida que as vendas se vão realizando, vão 
se fazendo novas encomendas aos artesãos.

Presentemente, as duas designers estão a formular um plano 
de vendas para dar resposta a alguma solicitações que têm surgido 
da parte de várias lojas, assim como a desenvolver um processo de 
comunicação do documentário referido, de forma a conseguir uma 
divulgação alargada do projecto.

Este projecto é muito recente e, simultaneamente, representativo 
de uma nova geração de designers que, de forma empreendedora, 
recorrem às redes sociais e, ao tema do baixo custo, para construirem 
carreiras profissionais em torno das Técnicas Artesanais. 

Percebendo esta tendência mais recente do interesse dos 
designers pelas Técnicas Artesanais, também as associações dos 
artesãos deram início a uma série de actividades, com o duplo 
objectivo de promoção destas técnicas e de contribuir para a resolução 
do desemprego de pessoas jovens e qualificadas das áreas artísticas, 
das Artes Plásticas e do Design, dotando-as de novos conhecimentos, 
através da experiência do fazer, proporcionando desta forma novas 
formas de trabalho.

técnica: Actores – Mariana Lencastre, Teresa Seabra Pereira, Zé das cadeiras, Maria 
da Guia, Senhor Rui, Fotografia – João Toscano; Câmera – João Toscano, Miguel 
Leão e Sara Miguens; Som – João Toscano e Miguel Leão; Edição – João Toscano e 
Miguel Leão; Banda Sonora – António V. Dias; disponível em http://nauproductions.
pt/?p=curriculum&item=2, acedido em 2 de Junho de 2013.

5.131 Mexetrada, artesanato+design: 
exposição no MUDE.

5.132 Mexetrada, artesanato+design: 
artefactos desenvolvidos no âmbito do 
projecto.
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Estas associações procuraram, assim, simultaneamente divulgar, 
pela prática em oficinas, o saber dos artesãos, considerado por essas 
mesmas associações em risco iminente de desaparecer, e gerar novas 
reflexões em torno das Técnicas Artesanais, através de novas leituras, 
interpretações, traduções, transcriações e, ainda, de gestão e curadoria.

Na perspectiva agora apontada, apresenta-se o projecto Artes 
de Trabalhar Fibras Vegetais, promovido em 2012, por uma parceria 
constituída pela Delegação Regional do Norte do Instituto do 
Emprego e Formação Profissional (IEFP), a Associação Portugal à Mão 
– Centro de Estudos e Promoção das Artes e Ofícios Portugueses, a 
agência INOVA – Associação para a Cultura e a Criatividade e ainda 
a Associação de Artesãos da região Norte (AARN).

César Ferreira, Delegado Regional de Norte do IEFP, e Fernando 
Gaspar, Coordenador do Promoção dos Ofícios e das Microempresas 
Artesanais (PPART), esclareceram os objectivos do projecto da seguinte 
forma:

(…) procura-se uma intervenção qualificada na área do design com 
recurso a materiais, saberes e tecnologias tradicionais e visando um 
duplo (e ambicioso) objectivo: criação de emprego, combatendo a 
desqualificação e extinção de algumas artes e ofícios, e renovação 
das actividades do sector através de olhares actuais, qualificados, 
ecologicamente responsáveis e de iniciativas empreendedoras e 
economicamente viáveis. (Ferreira, Gaspar, 2013:119)

De acordo com os pressupostos acima apresentados, o projecto foi 
direccionado a desempregados qualificados das Artes Plásticas e do 
Design, oriundos do Grande Porto, com idades compreendidas entre 
os vinte e cinco anos e os trinta e cinco anos. Após a apresentação e 
divulgação do programa do projecto, cerca de uma centena de pessoas 
mostraram interesse em participar nele e, destas, vinte e três pessoas 
foram seleccionadas e constituíram o grupo de aprendizes das Técnicas 
Artesanais do projecto. O elevado número de pessoas interessadas no 
curso foi revelador, por um lado, da capacidade de sedução do tema 
das Técnicas Artesanais na actualidade e, por outro, da necessidade 
que estas pessoas tinham de encontrar novos caminhos profissionais.

A motivação do IEFP para o desenvolvimento do projecto foi 
divulgada pelos autores acima referidos, Ferreira e Gaspar (2013), do 
seguinte modo:
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(…) sensibilizar para a produção nacional, recuperar a identidade 
portuguesa através do recurso às tecnologias tradicionais próprias 
das artes e ofícios, educar o consumidor para hábitos de consumo 
diferenciados e nacionais, formar profissionais para, com recurso 
a práticas ecológicas, produzir bens de elevado valor utilitário 
e estético e assim assumir uma posição destacada nos mercados 
actuais, foram imperativos que levaram ao surgimento deste projecto 
(Ferreira, Gaspar, 2013: 117).

Como referiu Fernando Gaspar na entrevista realizada150, o tema 
das Fibras Vegetais foi escolhido para iniciar este tipo de acções de 
divulgação e promoção das Técnicas Artesanais a um público-alvo 
bem caracterizado e naturalmente sensível a esta temática, porque é o 
sector português das Artes e Ofícios que apresenta o maior risco de se 
extinguir, por falta de transmissão da experiência desse conhecimento.

O projecto foi iniciado com uma introdução teórica, na qual 
Graça Ramos (ex-directora executiva do Centro Regional das 
Artes Tradicionais (CRAT) fez um enquadramento geral do sector 
das artes e ofícios portugueses e Ana Pires (ex-directora da Revista 
Mãos) apresentou com detalhe as Técnicas Artesanais da cestaria 
portuguesa. O desenvolvimento prático em formato de Workshop 
foi realizado sob a orientação da estilista Marita Setas Ferro e de 
Orlando Magalhães.Através de um contacto físico com a experiência 
do saber fazer dos artesãos das várias Técnicas Artesanais implicadas 
nas artes das fibras vegetais, os formandos – designers e artistas – 
apreenderam-nas e, em colaboração com os formadores, os artesãos 

150. Entrevista conduzida na sede do IEFP, em Coimbra, a 8 de Agosto de 2013, e 
transcrita pela autora.

5.133 Projecto Artes de Trabalhar Fibras 
Vegetais: workshop de cestaria.
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co-criaram novos produtos.

Os produtos criados apresentaram uma elevada qualidade 
formal e estiveram expostos, durante o mês de Outubro de 2012, na 
Loja Oficina, em Guimarães, e na Artesanatus, em Dezembro de 2012. 
As exposições foram demonstrativas de que as parcerias estabelecidas 
no projecto entre o Design e as Técnicas Artesanais foram eficazes na 
inovação de produtos diferenciados, utilizando saberes, materiais e 
tecnologias artesanais endógenas ao território.

A adesão e o entusiasmo de todos os actores participantes 
no projecto, assim como os novos e empreendedores projectos de 
parcerias que deste projecto resultaram, e que agora estão em curso, 
foram reveladores da sua enorme oportunidade no contexto definido. 
Contribuiu este projecto efectivamente, através da combinação de 
novas visões qualificadas e de velhos saberes tácitos das fibras vegetais, 
para uma ressignificação ecologicamente responsável do sector das 
artes e ofícios portuguesas em maior risco de extinção.

No mesmo âmbito do projecto anteriormente descrito, mas 
desta vez promovido por uma associação de designers, apresenta-
se o projecto Design & Ofícios, iniciado em 2011, de periodicidade 
anual, com três edições já realizadas e, presentemente, a preparar a sua 
quarta edição. Procura o projecto como divulgou de forma resumida, 

5.134 Artes de Trabalhar Fibras Vegetais: 
exposição e produtos desenvolvidos no 
âmbito do projecto.
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à comunicação social151 o designer Bruno Boto, coordenador do 
projecto e presidente da Associação de Designers do Sul (ADS): 
Uma forma de criar novos produtos, mas também de aproveitar um 
conhecimento que não tem sido passado às novas gerações. (Boto, 2013)

O projecto foi desenvolvido pela ADS com o apoio da Câmara 
Municipal de São Brás de Alportel, que disponibilizou não só o espaço 
da sua oficina para a realização da residência criativa, como também 
uma equipa de pessoas que deram apoio logístico e financeiro. O 
projecto obteve ainda o apoio institucional da Direcção de Cultura 
do Algarve, contando também com diversos subsídios de outras 
instituições públicas e de várias empresas da região. Sem esta rede 
de actores públicos e privados que contribuíram para a viabilidade 
económica do projecto, segundo a informação obtida na entrevista152 
realizada ao designer Bruno Boto, não teria sido possível a sua 
realização durante as três edições anteriores.

Na sua concepção, o projecto apresentou três objectivos 
principais, como nos informou também o designer na entrevista:

O primeiro é, sem dúvida, o de capacitar os designers e outras 
pessoas criativas da região, através da educação não formal, 
de conhecimentos e competências relacionados com as técnicas 
artesanais, e por vezes industriais, aplicadas às matérias-primas 
locais ou regionais. Para tal, criaram-se as condições necessárias 
para que todos os intervenientes no projecto possam desenvolver as 
suas peças e criar as suas colecções.
Ao se ter estabelecido que a organização não fica com os direitos 
de produção das peças, está-se a depositar nos criadores a 
responsabilidade de serem os próprios a auto-promoverem-se e a 
encontrarem forma de comercializar os seus produtos. A organização 
do projecto estabeleceu que, dentro das suas possibilidades e meios, 
promove os resultados de cada edição e organiza a sua exposição, o 
que por si só, já abre portas para possíveis públicos.

O segundo objectivo é fomentar e sensibilizar os criadores para 
o ecodesign, o design sustentável e o artesanato contemporâneo, 
potenciando o seu crescimento enquanto produtores de novos 

151. Informação obtida em www.sulinformacao.pt/2013/03/design, visitado a 15 de Abril 
de 2013.
152. Entrevista conduzida e transcrita pela autora, a 24 de Setembro de 2013.
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artefactos que ajudem a criar mais-valias económicas e culturais 
para a região de uma forma sustentável e ambientalmente 
consciente.

E finalmente o terceiro objectivo, e o principal responsável pela 
criação do projecto Design & Ofícios, é relativo à transmissão 
de conhecimentos e técnicas artesanais relacionadas com os 
matérias-primas mais abundantes da região, como é o caso da 
palma, do esparto, da cortiça, da madeira ou do barro. Alguns 
dos artesãos, que na sua maioria se encontram na meia-idade 
e por vezes já reformados, entenderam que se não transmitirem 
estes conhecimentos, a estes jovens criadores que possuem, em 
princípio, competências e os requisitos necessários para aprenderem e 
absorverem estes saberes artesanais, possivelmente os mesmos poderão 
ser esquecidos e perdidos. (Boto, 2013)

Com estes objectivos definidos, foi realizada pela Associação de 
Designers do Algarve, uma divulgação do projecto dirigida a 
designers, artistas, artesãos, estudantes e professores de áreas afins, 
quer do design, quer do artesanato. Através de um regulamento 
disponibilizado online, os candidatos formalizaram as suas inscrições 
e submeteram as suas propostas. Seguiu-se a fase de selecção, 
acompanhamento e identificação das necessidades de cada proposta, 
ao nível de materiais, técnicas e ferramentas, contando já, nesta 
fase, com o precioso aconselhamento dos cinco artesãos que foram 

5.135 Projecto Design & Ofícios: alguns 
exemplos de materiais e técnicas 
exploradas no âmbito do projecto.
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convidados para integrarem o projecto, pelo reconhecimento do seu 
trabalho enquanto artesãos experientes, detentores de conhecimentos 
ancestrais da região do Algarve. A identificação dos artesãos João 
Florêncio, de empreita de esparto; Custódio Cavaco e Sónia Mendes, 
de empreita de palma; Domingo Vaz, de transformação artesanal de 
cana; e ainda Ana Baião e Marina Prates, de patchwork, foi realizada 
recorrendo a um trabalho de reconhecimento dos ofícios existentes 
no território da Serra Algarvia, elaborado pela Câmara Municipal de 
São Brás de Alportel.

Para o desenvolvimento dos objectivos definidos, o projecto, 
desde a sua primeira edição, previu três fases: uma residência criativa, 
uma exposição e um catálogo.

As residências têm sido desenvolvidas no espaço da actual oficina 
de carpintaria da Câmara Municipal de São Brás de Alportel, antigo 
lagar de azeite, no qual tem sido possível reunir jovens designers e 
“velhos” artesãos que dedicaram já uma vida de trabalho a diferentes 
ofícios artesanais. Desta forma tem sido possível, nas suas várias 
edições, que todos os actores do projecto trabalhem juntos e tenham 
disponíveis os vários materiais, na sua maioria endémicos ao território 
e seleccionados para a experiência, como é apontado pelos designers 
Bruno Boto e Sandra Louro:

Neste espaço e durante a residência todos os seus intervenientes têm 
acesso a vários materiais pré-definidos, que se caracterizam por 
serem naturais, biodegradáveis e locais e nesse sentido desafiamos os 
criativos a propor uma peça a realizar durante a residência.
Estamos a falar do barro, da palma, da empreita, a cortiça e a 
madeira. Este ano vamos ver se conseguimos também ter o esparto. E 
depois temos tecidos de fibras naturais, que normalmente utilizamos 
numa técnica denominada Trapologia, que consiste em coser vários 
tecidos, com tamanhos e formas diversos.153

153. Ibidem.

5.136 Design & Ofícios: símbolo, logótipo 
e imagem de sítio de divulgação do 
projecto.
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Explicando o processo, Bruno Boto, em resposta às questões 
posteriormente colocadas por e-mail, escreveu:

Durante a residência, e ainda na primeira fase, os criativos 
participantes (designers de equipamento, designers de comunicação, 
professores e estudantes de nível secundário dos cursos profissionais 
de design de interiores e exteriores e de multimédia) desenvolveram 
os seus protótipos, com acompanhamento, ainda que um pouco 
aleatório mas bastante dinâmico, dos artesãos convidados. Esta 
envolvência e proximidade, tendo em conta que o grupo passava três 
dias seguidos na oficina, partilhando os mesmos espaços, as refeições 
e mesmo os dormitórios, permitiu um acelerar das relações entre 
todos os participantes. Devemos ter em consideração que a própria 
residência tem, em termos de conceito geral, um carácter bastante 
experimental, tanto para os criadores como para os artesãos, e 
mesmo para a organização, pois apesar de três edições passadas a 
residência continua a evoluir e a crescer enquanto projecto.
No que se refere à duração de residência criativa concluímos que 
os três dias acabam por ser insuficientes para aprender, testar e 
principalmente concluir na totalidade o protótipo. Consideramos, 
por outro lado, que é o tempo suficiente para proporcionar aos 
participantes, de forma informal, conhecimentos mais concretos 
sobre os materiais, técnicas e as artes e ofícios tradicionais da região 
da serra algarvia, estimulando também a vontade de alargar 
os seus horizontes para futuras propostas ou projectos. Sempre 

5.137 Design & Ofícios: designers e 
artesãos a trabalharem na oficína de 
carpintaria da Câmara Municipal de São 
Brás de Alportel.
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que o protótipo não é concluído durante a residência, é sempre 
possível estender o prazo até à apresentação pública do resultado 
(sensivelmente um mês). Esse tempo possibilita aos participantes 
terminarem por completo as suas peças, quer ao nível dos 
acabamentos, quer ao nível da apresentação.
De edição para edição, o projecto Design & Ofícios tem crescido 
e como tal têm sido efectuadas mudanças significativas tais como 
a inclusão de actividades para que a experiência fosse mais 
rica, intensa e proveitosa. A saber, a recepção dos participantes, 
a apresentação das propostas, as sessões de trabalho, as refeições, 
e outras, como é o caso da tertúlia aberta ao público onde são 
apresentados e discutidos os projectos propostos, a visita ao museu 
do trajo em São Brás de Alportel. De uma forma muito natural, 
demos ainda alguns passos no sentido de preparar os participantes 
para a residência, elaborando algumas visitas pré-residência para 
conhecerem os artesãos e contactarem com os materiais e técnicas 
envolvidos na proposta.

Em relação à 2ª fase, relativa às Exposições, na primeira edição, 
e tal como já foi referido, tínhamos por objectivo realizar uma no 
Centro de Artes e Ofícios de São Brás de Alportel. No entanto e 
desde a primeira edição, que apresentamos publicamente o resultado 
na Feira da Serra de São Brás de Alportel. Este é um exemplo de 
como, mesmo não estando previsto no projecto inicial, determinada 
situação se proporciona e acaba por se repetir e tornar “tradição”. 
Esta oportunidade surgiu porque o município realiza todos os 
anos esta importante feira tradicional, pelo que, de uma forma 
espontânea, acabámos por ser convidados a apresentar o resultado 
da residência e desta forma realizar duas exposições.
Na segunda edição, percebemos que poderíamos fazer mais que uma 
e alargar a zona de exposição, realizando ao todo 6 exposições, não 
só no Algarve (São Brás, Faro e Portimão) mas também em Lisboa, 
com especial destaque para a participação do Design & Ofícios 
numa feira Internacional, no Lisboa Design Show, realizado na 
FIL. Conseguimos com estas exposições mostrar e divulgar o trabalho 
que estamos a realizar, para além de contribuir para a promoção 
e valorização dos criativos participantes, artesãos convidados, 
do design e artesanato existente a sul de Portugal, da Associação 
de Designers do Sul, do município de São Brás de Alportel e 
consequentemente da região do Algarve.
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Quanto à 3ª fase, relativa à Documentação, temos conseguido, a 
partir do apoio financeiro por parte da Direcção de Cultura do 
Algarve, documentar e imprimir um pequeno catálogo documental 
de cada edição, que inclui as fotografias das peças realizadas. No 
entanto, temos percebido que será através do site que poderemos 
documentar e fazer chegar a um maior público os resultados do 
projecto. Esta plataforma, ao contrário de um documento impresso, 
estritamente ligado ao orçamento disponível, não tem limite de 
espaço para colocar fotografias e ainda permite adicionar os vídeos 
que temos realizado. É uma plataforma mais flexível e dinâmica, 
que permite constantes alterações e actualizações. Assim, como 
referi na nossa conversa temos ainda o objectivo de criar uma loja 
online (mais uma das vantagens da Internet) e a partir da qual 
será possível obter informações sobre as peças e receber encomendas 
dos produtos. A loja online Design & Ofícios será apenas um 
intermediário, cobrando uma percentagem sobre o valor de cada 
peça a determinar pelos criadores. (Boto, 2013)

Através da análise deste projecto, observa-se a utilidade das novas 
tecnologias da comunicação para a sua organização, comunicação 
promoção e constante actualização dos dados. Do mesmo modo, 
a referida loja online revela a ambição da comercialização dos 
seus produtos através da internet, mais uma vez como um meio 
facilitador de negócios. Sobre a importância das novas tecnologias 
da comunicação para o projecto, Bruno Boto diz:

5.138 Design & Ofícios: exemplos de 
alguns artefatos desembolvidos no 
âmbito do projecto.
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As formas que encontrámos para divulgar o projecto foram 
essencialmente através da Internet. Em termos de materiais 
impressos, como temos tido sempre um orçamento muito baixo, 
apenas produzimos o mínimo essencial como por exemplo os 
flyers de lançamento do projecto, os cartazes, mupies e painéis 
informativos, que imprimimos nos serviços gráficos da Câmara 
Municipal de São Brás de Alportel, outros são os cartazes de 
divulgação da residência e t-shirts já os fizemos também na oficina 
de serigrafia do IPDJ de Faro. E apenas pagamos a impressão do 
catálogo numa gráfica de forma a apresentar e distribuir nas 
exposições. O Design & Ofícios conta também com apoios para 
desenvolver a sua imagem e comunicação recorrendo a gabinetes 
ou designers associados, fotógrafos, produtoras ou outras entidades 
com quem temos parcerias, que nos auxiliam no desenvolvimento 
dos diferentes conteúdos.
Mas, sem dúvida que a Internet, através das redes sociais e 
uma página onde possa estar a informação disponível, e de fácil 
actualização, são as ferramentas ideais para difundir e promover 
o projecto.

Apesar de ainda não existir uma loja online e de a marca para os 
produtos ainda se encontrar numa fase de estudo, foi revelado por 
Bruno Boto que alguns dos designers, sobretudo aqueles que têm 
repetido a residência, começam a encontrar um novo público para os 
produtos realizados e, juntamente com os artesãos, vendem as peças 
produzidas directamente ao consumidor final, nomeadamente em 
feiras e na loja Na Mimosa da Lapa, em Lisboa, encontrando assim 
um nicho de mercado para as suas produções.

No site154 do projecto pode constatar-se, através da identificação 
dos cerca de vinte designers envolvidos nas várias edições realizadas, 

154. http://designeoficios.ads.org.pt, visitado em 15 de Agosto de 2013.

5.139 Venda dos produtos Design & 
Ofícios na merciaria A Mimosa da Lapa, 
em Lisboa.
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que muitos deles que participaram na primeira edição em 2011, 
também se inscreveram nas duas edições posteriores, de 2012 e 2013; 
nomeadamente, os designers Bruno Boto, Elisabete Ribeiro, Fernando 
Medeiro, Sandra Louro, Susana Mendes participaram nas três edições 
realizadas e a designer Sónia Martins participou nas duas últimas. 
Os designers procuraram, através destas experiências nas residências 
encontrar novas metodologias, incorporando o conhecimento das 
Técnicas Artesanais para desenvolverem o seu trabalho.

A participação deste número significativo dos mesmos 
designers nas três edições das residências é reveladora, por um lado, 
do efectivo interesse dos designers pelas Técnicas Artesanais e, por 
outro, da complexidade do tema, cujo conhecimento não se esgota 
na participação em apenas uma residência criativa.

Sobre este assunto Boto afirmou, em entrevista:

Em termos do que pensamos serem benefícios para o designer/
criativo participante, surge a possibilidade de aprender mais sobre 
as técnicas artesanais e matérias-primas mais comuns na serra 
algarvia, bem como o acesso a condições (oficina, maquinaria e 
ferramentas) que lhes permitem desenvolver um protótipo de uma 
ideia, e claro a criação de uma rede de contactos e parcerias.
Relativamente aos artesãos, apesar de estarem apenas a acompanhar 
e auxiliar os criativos participantes, o seu papel é fundamental 
uma vez que ajudam a resolver questões técnicas relacionadas com 
a execução do projecto. Esta situação representa também para o 
artesão a possibilidade de experimentar novas formas e conceitos que 
podem acabar por servir de inspiração, a par claro, dos contactos 
efectuados e que poderão num outro momento significar situações 
de trabalho. (Boto, 2013).

O Design & Ofícios, enquanto experiência que já está a preparar a sua 
quarta edição, é um projecto a partir do qual alguns dos participantes – 
designers e artesãos – desenvolvem as relações de trabalho construídas 
durante a residência para estabelecerem parcerias que possibilitam 
processos de co-criação para além do âmbito da residência. Esta 
constatação permite considerar que o projecto promove efectivamente 
a ressignificação das Técnicas Artesanais, ampliando o genius loci 
(Norberg-Schulz, 2003) dos territórios algarvios, e em particular o 
da Vila de São Brás de Alportel, que com este projecto tem ganho 
mais visibilidade, sendo já reconhecida pelo lugar da residência Design 
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& Ofícios.
Este projecto, desde a sua primeira edição, tem vindo a ser 

exposto e, de edição para edição, observa-se que a sua comunicação 
aumenta gradualmente a sua área de influencia. Em 2011, o projecto 
foi exposto em vários locais do Algarve, nomeadamente no Museu 
Regional do Algarve, em Faro, no Museu de Portimão, na Feira da 
Serra, em São Brás de Alportel. Em 2012, as exposições estenderam-
se para além da área geográfica do Algarve, tendo sido o projecto 
divulgado na feira internacional Design Show, realizada na FIL, em 
Lisboa. Já em 2013, foi um dos projectos incluídos nas exposições 
tangenciais da Experimenta Design, que também decorreu em Lisboa.

Como referiu na entrevista realizada o designer Bruno Boto:

(…) o projecto tem conseguido envolver a comunidade e muitos 
parceiros e assim criar, de forma sustentável, uma plataforma que, 
apesar de a considerarmos ainda de ser de curta duração, acaba 
por influenciar os designers, artesãos e a própria comunidade muito 
para além do fim de semana de residência.

É pelo conjunto dos motivos apresentados, que projectam o Design & 
Ofícios, para além da experiência, em formato de workshop, enquanto 
residência criativa, que o incluímos no estudo de caso múltiplo desta 
investigação.

Os projectos Design & Ofícios, Mexetrada e Artes de Trabalhar 
Fibras Vegetais, iniciados, todos eles, já na segunda década do século 

5.140 Design & Ofícios: divulgação da 
terceira residência criativa em 2013.

5.141 Design & Ofícios: divulgação do 
projecto no Lisboa Design Show, em 
2012 e na Experimenta Design de Lisboa, 
em 2013.
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XXI, enquanto projectos criados por Designers, ou dirigidos a 
profissionais qualificados em Design ou de áreas disciplinares que 
lhe são afins, são, em Portugal, reveladores do renovado interesse dos 
designers pelo conhecimento das Técnicas Artesanais, assim como 
da actual capacidade de sedução deste conhecimento, de induzir 
novos percursos profissionais. Contudo, ao longo desta investigação, 
foi possível perceber que muito deste conhecimento das Técnicas 
Artesanais portuguesas sendo um conhecimento só possível de 
transmitir pela experiência, é detido por artesãos, muitos deles já no 
final de uma longa carreira profissional.

Com este objectivo de aprender com pessoas idosas, detentoras 
de saberes únicos e em vias de extinção ou esquecimento, apresenta-
se o Projecto em Aberto, e deixa-se uma nota referente ao projecto 
Lã em Tempo Real, que apesar de não estar incluído nos trinta e 
quatro exemplos da amostra seleccionada, por não cumprir os 
requisitos expostos, é um projecto, que consideramos interessante, 
de levantamento e registo audiovisual do ciclo tradicional da lã e dos 
lanifícios em Portugal que tem vindo a ser realizado, desde 2001, 
por Rosa Pomar e Tiago Pereira e que utiliza as novas tecnologias 
de comunicação, através do seu blog – A ervilha cor de rosa – para a 
divulgação deste saber das lãs em Portugal, desde a confecção do fio 
até à produção de artefactos, de norte a sul de Portugal.155

155. Um projecto audiovisual híbrido em que se encontram as pesquisa e documentação de 
Rosa Pomar, em torno do ciclo tradicional da lã e dos lanifícios em Portugal, e o trabalho 
de Tiago Pereira, que funde documentário e arquivos com práticas de vídeo em tempo real. 
Pretende-se a partir do registo documental do fundo cultural de uma região, com particular 
relevo para o que podemos qualificar como património incorpóreo, imaterial – a tradição oral 
acerca do ciclo da lã – criar simultaneamente não só um canal de arquivos vídeo que pode ser 
visto através do vimeo e do facebook, mas também um evento único sobre a forma de uma 
performance audiovisual, onde esses mesmos arquivos são utilizados e misturados em tempo 
real de forma a produzir uma reflexão sobre um património pouco explorado artisticamente, 
bem como os conceitos culturais de tradição e contemporaneidade.
Rosa Pomar, questionada acerca do estado de ânimo dos têxteis artesanais portugueses, 
e do que lhes reserva o seu futuro, responde da seguinte forma:
Muitos estão literalmente por um fio. Nas áreas que conheço melhor é frequente haver uma 
única pessoa que domina uma técnica ou de quem depende a sobrevivência de toda uma 
tradição. Por um lado sabe-se que há cada vez mais público urbano sensibilizado para 
valorizar e disponível para comprar este tipo de produto, mas na sua origem, no local em 
que ele é feito, essa ocupação ainda não é vista como atractiva. O discurso dos tecelões, 
tamanqueiros ou fiandeiras mais velhos é sempre o mesmo de norte a sul: “ó menina, isto dá 
muito trabalho, agora as pessoas querem é ter empregos”. Estamos no limite, se não aprendemos 
com estas pessoas que têm agora 70 e 80 anos já não vai haver quem ensine. (...) Informação 
obtida em http://www.ruadebaixo.com/rosa-pomar.html, visitado em Junho de 2013.
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Projecto em Aberto é uma iniciativa da designer Ana Escobar. 
O projecto nasceu em 2011, tendo como objectivo o registo e 
a divulgação das Técnicas Artesanais portuguesas a um público 
alargado. O projecto convida as pessoas a aprenderem-nas através 
da experiência do fazer, assim como a produzirem novos artefactos 
com esse conhecimento adquirido da cultura material portuguesa. 
Com este propósito, Ana Escobar tem vindo a seleccionar algumas 
Técnicas Artesanais portuguesas, estabelece de seguida o contacto 
com artesãos mestres nessas Técnicas, elabora o seu registo e promove 
residências criativas para que se as possam experienciar. No registo das 
Técnicas, é explicado todo o processo a passo a passo. Este registo é 
materializado em desdobráveis, que posteriormente são distribuídos 
em vários locais e, simultaneamente, são também divulgados no blog 
do próprio projecto156, para que um maior número de pessoas tenha 
acesso ao conhecimento das técnicas.

O projecto apresenta-se no blog do seguinte modo:

O Projecto em Aberto nasce da vontade de repensar a cultura 
material actual, questionar como interagimos com os objectos, o que 
deles pensamos e as consequências das nossas acções e intervenções. 
Aliado à vontade de fortalecer o conhecimento das tradições 
portuguesas, trazendo-as à memória contemporânea, este, não é 
apenas um guia para a construção de mais um objecto, mas sim, 
um veículo de divulgação de cultura material.

156. Disponível no sítio projectoemaberto.blogspot.pt.

5.142 Desdobrável e logótico do Projecto 
em Aberto – o banco alentejano.
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5.143 Projecto em Aberto – o banco 
alentejano: alguns exemplos tradicionais 
e reinterpretações.

5.144 Projecto em Aberto – o banco 
alentejano: workshop na FBAUL a 
aprenderem a entrelaçar.

5.145 Projecto em Aberto – o banco 
alentejano: alguns exemplos de bancos 
executados pelos alunos da FBAUL.

5.146 Projecto em Aberto – o banco 
alentejano: alguns exemplos de 
reinterpreações do banco alentejano 
colocado no blog do projecto.
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O Projecto pretende afirmar-se como uma presença seriada, sendo 
este [Projecto em Aberto, Número I – o Banco Alentejano], 
portanto, o primeiro número de futuras edições, sobre novos objectos 
e saberes portugueses.

As primeiras Técnicas Artesanais assim apresentadas foram as 
necessárias à construção do banco alentejano de carpintaria e das 
técnicas de empalhamento, tendo sido apresentados alguns modelos 
tradicionais e outros novos realizados a partir das mesmas técnicas 
tradicionais.

Para a divulgação do projecto do banco alentejano foi organizada 
uma oficina de trabalho dirigida a um grupo de alunos do primeiro 
ano do curso de Design da FBAUL, como já se referiu na narrativa 
Técnica e Academia, da presente investigação. Os resultados deste 
workshop foram divulgados numa exposição, na própria faculdade, 
na página do facebook157 do projecto, assim como no seu blog.

Na galeria do projecto, constante do referido blog, é possível 
observar alguns contributos de várias pessoas que ensaiaram 
experiências de materialização do conhecimento da Técnicas do banco 
alentejano.

Na sequência da primeira edição do Projecto em Aberto, em 2012, 
o projecto foi um dos vencedores da edição de Jovens Criadores de 
2012, na categoria de Design de Equipamento, e, em 2013, o projecto 
esteve presente na Semana do Design em Milão, na DO UT Design. 
God Save the Craft, evento composto por um seminário e uma 
exposição. O crowdfuding foi um meio utilizado para a angariação 
de fundos que permitiu a presença do projecto em Milão.

A segunda edição do projecto teve a sua apresentação a trinta 
de Março de 2014, nas Oficinas do Convento, em Montemor-o-
Novo, local onde se realizou a residência artística desta série. A 
segunda Técnica Artesanal seleccionada foi o tijolo burro do Alentejo, 
comummente utilizado nas habitações tradicionais desta região, em 
particular nos Montes Alentejanos, nos quais as famílias produziam os 
tijolos para a construção das suas próprias casas. A apresentação desta 
segunda série do projecto contou com a presença e os ensinamentos 
do Mestre, que possibilitou às pessoas presentes experimentarem 
todos os passos de realização artesanal do tijolo.

157. Disponível no sítio www.facebook.com/projecto.aberto.

5.147 Logótipo do DO UT Design, na 
Semana do Design em Milão, em 2013.

5.148 O Projecto em Aberto e Ana Escobar 
na DO UT Design.
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5.149 Projecto em Aberto – tijolo burro: 
desdobrável e cartaz.

5.150 Projecto em Aberto – tijolo burro: 
workshop realizado nas oficinas do 
convento de Montemor-o-Novo.
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Através da entrevista158 realizada a Ana Escobar, na qual se 
procurava obter informação ainda não divulgada da segunda edição 
do projecto, obteve-se o conhecimento de que a terceira edição já está 
a ser preparada. Sobre esta nova série do projecto, a designer referiu:

O futuro Vol. III versará acerca da metodologia de construção do 
muito particular Forno à Inglesa (um forno já muito esquecido, 
com muito poucos transmissores deste “saber fazer” em Portugal, 
tomando como exemplo a zona de Montemor-o-Novo, local onde fiz 
a Residência Artística – Oficinas do Convento/Telheiro da Encosta 
do Castelo). Este forno padece de uma muito escassa documentação 
uma vez que a sua estrutura compunha-se de tijolos frescos, e servia 
precisamente para os cozer. Uma vez terminada a queima e tendo 
os tijolos já cozidos, o forno era na maior parte das vezes destruído, 
fazendo com que, inevitavelmente, quase não existam registos do 
mesmo, à excepção de alguns esboços e descrições escritas e da viva 
voz da experiência através do Mestre Bernardino Cantanhede (e, de 
futuro, o novo desdobrável do Projecto em Aberto) (Escobar, 2014).

Os projectos Lã em Tempo Real e Projecto em Aberto são, no âmbito 
do presente estudo, também referências para o cenário da plataforma 
na rede telemática de promoção de novas práticas de parceria entre o 
Design e as Técnicas Artesanais, que se apresentam enquanto modelos 
possíveis de levantamento, registo e de transmissão de conhecimento.

158. Entrevista realizada e transcrita pela autora, em Abril de 2014.
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Politização da Técnica

Ao longo dos vinte cinco anos em que decorreram as parcerias 
apresentadas nos sete olhares sobre Design e Técnicas na significação 
dos Lugares, realizaram-se alguns projectos, integrados em eventos 
culturais de projecção nacional ou europeia, com o objectivo maior 
de sensibilizar a sociedade sobre as possibilidades de ressignificação 
das Técnicas Artesanais pelo Design. Assim, e por último, nesta sétima 
narrativa apresentam-se os projectos Design Artesanal, Re/nventar 
a Matéria, Atípico e Edição Exclusiva, que comunicaram o tema a 
públicos alargados. Estes projectos, aos quais associamos ainda o 
projecto  Editoria: Design, Artesanato e Indústria159, contribuíram, 

159. O projecto  Editoria: Design, Artesanato e Indústria, pelo facto de se ter realizado no 
âmbito de uma Capital Europeia da Cultura, naturalmente integra-se nesta narrativa. 

5 .4 .7
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5.151 Mapa de localização dos territórios 
nos quais foram desenvolvidos os 
projectos incluídos nesta narrativa. 

5.152 Mapa de localização dos lugares 
de residência dos promotores dos 
projectos incluídos nesta narrativa. 
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enquanto veículos de comunicação, para o estabelecimento de políticas 
favoráveis ao reconhecimento do valor das parcerias do Design com 
as Técnicas Artesanais, e para a evidenciação da sua importância no 
desenvolvimento sócio-económico dos territórios, bem como para a 
sua promoção turística. Nesta perspectiva de politização da técnica, 
em negócios do estado português, apresentar-se-á ainda o projecto 
Água Musa.

O primeiro registo que encontrámos em Portugal de uma mostra 
pública, sob o tema das possíveis parcerias, ou relações, do Design 
com as Técnicas Artesanais, decorreu do projecto Design Artesanal, da 
responsabilidade da Associação Regional de Cultura e Arte (ARCA), 
de Vila Nova de Cerveira. Esta iniciativa foi desenvolvida em 1987, 
curiosamente no mesmo ano em que se fundou o CEARTE e em que as 
Capuchinhas de Montemuro iniciaram o seu contacto com os saberes 
do Design, como já foi referido na primeira narrativa do Renascer 
da Técnica. 1987 foi o ano em que, pela primeira vez, em Portugal, 
várias iniciativas exploram as parcerias do Design com as Técnicas 
Artesanais, que assim ganharam visibilidade, sendo esse o motivo 
para a escolha desse ano para iniciar, nesta investigação, os estudos 
de caso que integraram o cap. 5 As Técnicas Artesanais como engenho 
na inovação em Design. 

O objectivo de realizar uma mostra pública através da iniciativa 
designada por Design Artesanal foi apresentado pelos designers 
coordenadores João Nunes e Mário Vaz, do seguinte modo:

Mostrar o artesanato na sua vertente cultural e ligá-lo a outros 
níveis de produção permitindo-lhe acesso a horizontes mais vastos 
e actuantes é a razão pela qual esta iniciativa toma lugar a par da 
tradicional Bienal de Artesanato de Vila Nova de Cerveira. (Nunes 
e Vaz, in Rodrigues, Nunes, Vaz, Magalhães, 1987)

Com este objectivo definido, a ARCA promoveu a realização do 
Concurso do Grande Prémio de Design Artesanal, tendo sido a cerâmica 
a técnica artesanal escolhida para o evento. Com o concurso, procurava 
a ARCA, que designers e artesãos, ou de forma mais genérica pessoas 

Contudo, como a coordenação científica do projecto decorreu da investigação elaborada 
na presente tese, esta iniciativa, enquanto experiência de projecto desta tese, vai ser 
apresentada no cap. 7.

5.153 Capa do catálogo da Bienal de 
Cerveira de 87, no qual foram divulgadas 
as exposiões do Concurso do Grande 
Prémio de Design Artesanal e da Olaria 
Portuguesa Decorada do Séc. XIX e XX.
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criativas, criassem novos artefactos que contemplassem os processos 
artesanais de grande qualidade existentes no tecido produtivo 
português, integrando as habilidades dos artesãos portugueses, sempre 
que possível, nas produções.

Nesta perspectiva, de procura de um Design Artesanal Português, 
os designers Nunes e Vaz definiram no concurso o seguinte requisito 
para a criação de novos produtos em cerâmica: os produtos a apresentar 
deverão ser o resultado de uma actividade de projecto, através de uma 
leitura do património tradicional português, e terem uma funcionalidade 
operativa. (Nunes e Vaz, in Rodrigues, Nunes, Vaz, Magalhães, 1987)

O trabalho de Arlindo Fagundes, que mereceu o primeiro 
prémio, traduz, como referem Ernesto Veiga de Oliveira e Benjamim 
Pereira, a fusão da tradição e da inovação – de transformação do 
sentido funcional em pura forma que vive por si. (Oliveira e Pereira, in 
Rodrigues, Nunes, Vaz, Magalhães, 1987)

Investigando o trabalho de Arlindo Fagundes, representado em 
diversos museus, compreende-se a sua perene e forte relação com a 
olaria portuguesa, técnica sempre presente no seu percurso vida.

A sua vasta formação inclui a passagem pela Sociedade Nacional 
de Belas Artes, onde frequentou o curso de Desenho e Pintura, a 
Escola Superior de Belas-Artes de Lisboa (ESBAL – actualmente 
Faculdade), onde foi aluno de Pintura, para além do Conservatoire 
Libre de Cinéma Français, diplomando-se como realizador de 
Cinema em 1973, durante o seu exílio em França (1967-1974) 
(…).Regressado a Portugal após a queda do Estado Novo, em 
1975, inicia a atividade de ceramista com rara mestria, criando 
uma galeria de papudos bonecos, de expressão nacional e regional. 
(...) Naturalmente, tem participado nas mais diversas feiras de 
artesanato do país, tendo como base de trabalho a sua oficina de 
cerâmica, a Ágata, localizada em Prado – Santa Maria, concelho 
de Vila Verde, distrito de Braga. Ainda ao nível da cerâmica, a 
experiência acumulada por Arlindo Fagundes permitiu-lhe conceber 
o Manual Prático de Introdução à Cerâmica (Editorial Caminho, 
1997), livro fundamental para o conhecimento desta Arte.160

A atribuição a Arlindo Fagundes do primeiro prémio do Grande 

160. Arlindo Fagundes. In Infopédia [Em linha]. Porto: Porto Editora, 2003-2014. 
[Consult. 2014-01-13]. Disponível em www.infopedia.pt/$arlindo-fagundes.

5.154 1.º Prémio Concurso do Grande 
Prémio de Design Artesanal, atribuído 
a Arlindo Fagundes, com os artefactos 
Pote, Jarra, Fruteira, Terrina e Molheira. 
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Prémio de Design Artesanal, vem reforçar a tese, formulada nesta 
investigação, de que as parcerias entre o Design e as Técnicas 
Artesanais são mais qualificadas quando se estabelecem relações de 
grande cumplicidade entre ambas as partes, neste caso é o próprio 
designer que produz o artesanto, apresentando-se como artista.

Na fase final do projecto Design Artesanal foi organizada uma 
grande exposição, dividida em duas áreas temáticas.

Uma área correspondeu à mostra dos produtos resultantes do 
concurso acima, já referido, na qual se procurava mostrar a origem 
dos produtos expostos, como descrito por Ernesto Veiga de Oliveira 
e Benjamim Pereira: o design artesanal não surge do nada, como uma 
revelação inédita, mas prolonga sob novas coordenadas, uma linha cujas 
raízes se encontram na olaria popular tradicional (Veiga e Benjamim 
in Rodrigues, Nunes, Vaz, Magalhães, 1987).

Na outra área, apresentou-se uma mostra de olaria tradicional, 
designada por Olaria Portuguesa Decorada dos Séculos XIX e XX. 
Esta exposição teve como objectivo mostrar a evolução da cerâmica 
portuguesa, durante os dois últimos séculos e, simultaneamente, 
enquadrar histórica e culturalmente o Concurso do Grande Prémio 
de Design Artesanal, na cerâmica. Houve também a intenção de 
evidenciar que a cultura e a indústria e as escolas, em conjunto, podem 
contribuir para a construção de um Design Artesanal Português. Com 
este objectivo, foi envolvida alguma indústria de cerâmica portuguesa, 
assim como trabalho produzido por algumas escolas, assumindo a 
ARCA a intenção da mediação entre criadores, produtores e mercado.

5.155 Concurso do Grande Prémio de 
Design Artesanal: alguns exemplos de 
artefacos realizados, da esquerda para 
a direita, berbetina líquida de Maria 
Vieira, saboneteira de Paula Souto, 
pássaro de Maria Albino, jarras de 
Manuel da Bernarda, Torres de Mário 
Silva, Ponha a Água Novamente na 
Natureza de Nuno Matos.
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Na mesma perspectiva apontada pela ARCA, de relacionar o 
Design com o Artesanato a partir do tecido produtivo português e 
dos modos de vida contemporâneos, aproveitando a oportunidade 
de a cidade do Porto, em 2001, ser a Capital Europeia da Cultura, o 
designer Francisco Providência tomou a iniciativa de organizar uma 
grande exposição, designada Re/nventar a Matéria. Esclarecendo 
o objectivo desta mostra, Francisco Providência, comissário da 
exposição, escreveu no catálogo Re/nventar a Matéria, do seguinte 
modo:

A exposição visa, de modo lato, promover a ligação experimental 
entre designers e artesãos, a fim de fomentar o incremento do 
artesanato nos mercados, sugerindo a ligação criativa de permuta 
entre as tipologias de objectos e os materiais convencionalmente 
convocados para a sua realização.
Visa também pela alteridade, promover a reflexão sobre os limites 
ontológicos do design e do artesanato junto dos seus interessados 
(Providência, in Re/nventar a Matéria, 2001).

Esta exposição foi precedida de um workshop comissariado 
igualmente por Francisco Providência, em parceria com o CRAT e a 
ESAD de Matosinhos, no qual participaram o designer brasileiro Nido 
Campolongo e trinta e três designers portugueses, nomeadamente 
Alzira Peixoto, Ana Campos, Ana Cristina Patrão, Ana Rainha, 
André Santos, Carlos Aguiar, Carlos Bártolo, Cristina Valadas, Elder 
Monteiro, Fernando Brízio, Francisco Providência, Helena Cardoso,  
João Leal, Luís Mendonça, Marco Sousa Santos, Maria Carmo 
Monteiro, Maria João Barbosa, Maria Lurdes Gomes, Maria Milano, 
Miguel Flor, Miguel Vieira Baptista, Paulo Bago d’Uva, Paulo Parra, 
Pedro Sottomayor, Plácido Afonso, Raul Cunca, Rita Almeida, Rita 
Filipe (apresentou uma peça já realizada), Romeu Pinto, Rui Frade, 
Rui Mendonça, Rui Pedro Freire, Sofia Silva e Teresa Sarmento.

O workshop tinha como ambição revolucionar a prática do 

5.156 Alguns exemplos de Artefactos 
que constituiram a exposição de Olaria 
Portuguesa Decorada do Séc. XIX e XX.

5.157 Capa do catálogo Re/nventar a 
Matéria 
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artesanato, propondo-lhe novos meios tecnológicos, o que permitiria 
também criar a oportunidade para introduzir uma inscrição de 
contemporaneidade nos produtos artesanais resultantes do projecto. 
Procurou-se desta forma mostrar as propriedades resilientes das 
Técnicas Artesanais, agregando-lhes tecnologias contemporâneas.

Os produtos resultantes do workshop foram expostos no CRAT, 
em 2001, paralelamente com uma selecção de outros objectos 
produzidos por um número muito alargado de criadores161, nacionais 

161. Os autores que tiveram produtos expostos foram todos os que participaram no 
workshop e outros, cujas criações foram seleccionadas para integrarem a exposição, 
nomeadamente: A. Tricoine; Aaron Rincover; Álvaro Siza Vieira; Alvar-Aalto; Ana 
Simões; Arian Brekveld; Aukje Peters; Bruno Munari, Cecília Johansson; Charlote Van 
der Waals; Chayut Plypetch; Chris Koems; Claus Jensen; D. D’Urbino, Eduardo Mota; 
Eduardo Souto Moura; Enzo Mari; Ferran Freixa; Folmer Christensen; Frank Ghery; 
Harri Kooskinen; Helena Zália; Henrique Ralheta; Henrik Holbaek; Henk Stallinga; 
J.de Pas,Ingo Mauer; Jan Hansen; Jasper Morrisson, Jonathan Harvey Joyce Chen; 
José luís Ferreira; Juliane Witte; Jungen Landwehr; Katherine Krisek; Liliana Mauritz; 
Lourenço Rocchi; louis Clotet; Maria Manuela Ribeiro; Massimo Losa Ghini; Matali 
Crasset; Matteo Grassi, Nicolas Trub; Nicole Kollmann; Niels Engelbrecht; Olivier 
Leblois; P . Lomazzi; Pedro Lunta; Pedro Neves; Piero Lissoni; Paolo Deganello; Paolo 
Rizzato; Patrik Palumbo; Pekka Harni; Peter Grotz; Pierre Laubadère; Prunella Dunn; 

5.158 Re/nventar a Matéria: exemplos 
de alguns artefactos, da esquerda para a 
direita, Cheesetube de Pedro Sottomayor, 
Caixas de Rui Mendonça e Cristina 
Valadas, 
Banco-contentor de Alzira Peixoto e 
Carlos Mendonço, Sud-express de Rita 
Filipe, Perfect Lovers de Ana Rainha 
e Carlos Bártolo, Tiramesu o de Raúl 
Cunca, Fresh Seat for Hot Life de 
Plácido Afonso,  
Chats de Ana Raínha, banco de Maria 
Ribeiro, Sela Portuguesa de Paulo Parra, 
Puf Balanço de Nido Campolongo, 
Natura de Francisco Providência.
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e internacionais, seleccionados por Francisco Providência. A extensa 
mostra de objectos deu origem à grande exposição, organizada em 
três secções: da técnica; da função; da poética.

Foi-nos referido por Providência que a primeira intenção da 
exposição era mostrar aos artesãos, novos meios de produção artesanal 
mas em alta tecnologia com o objectivo de que estes recuperassem as 
suas produções. Neste sentido Providência nos convites estabelecidos 
aos designers para participarem na iniciativa procurou que o seu 
conjunto resultasse numa mostra muito diversificada de linguaens  
do  design nas ligações ao fazer. 162

Esta exposição foi posteriormente reeditada, ainda em 2001, no 
âmbito da Experimenta Design, no espaço municipal da Galeria Mitra, 
em Lisboa. O comissário da exposição teve, no Porto, a colaboração 
do CRAT, da ESAD de Matosinhos e da Sátira Design, e em Lisboa, 
o apoio do Centro Português de Design, da Câmara Municipal de 
Lisboa e da Sátira Design.

Não estava previsto que produtos desenvolvidos para a exposição 
no âmbito do workshop, fossem comercializados. Apenas os produtos 
integrados na exposição, que se encontravam já em comercialização 

R. Palomba;Richard Hutten; Rigo Ruckes; Rob Brandt; Robert Tavares; Roderick Vos; 
Rogério Oliveirsa; Sara Almeida; Sarah Finn; Sebastian Bergne; Sandy Chilewwich; 
Stefan Lindfors, Sérgio Ramalho Tito Agnoli, Tobia Scarpa; Tom Dixon; Véronique 
Laubadère; Victor Peixoto; Yvonne de Jong.
162. Informação obtida em entrevista realizada, a 14 de Agosto de 2013, a Francisco 
Providência e transcrita pela autora.

5.159 Exposição do Re/nventar a Matéria, 
no CRATE, no âmbito do Porto 2001, 
Capital Europeia da Cultura.

5.160 Exposição do Re/nventar a 
Matéria, no Galeria Mitra, no âmbito da 
Experimenta Design em Lisboa.
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anteriormente ao evento, e disponibilizados para a exposição pelas 
empresas que os distribuíam e comercializavam, continuaram à venda 
nessas mesmas empresas.

No âmbito do evento nacional Coimbra Capital da Cultura 
em 2003, de novo se realizou uma exposição de produtos resultantes 
das relações do Design com as Técnicas Artesanais, com o objectivo 
de mostrar que é possível fazer coisas novas com técnicas e matérias-
primas tradicionais. As técnicas utilizadas na produção dos produtos 
foram técnicas artesanais comuns em Portugal, nomeadamente a 
marcenaria, a tecelagem, a olaria, a cerâmica, a confecção, a joalharia, 
trabalhos em vidro e o entrançado de vime. Todos os materiais 
utilizados, com excepção das fibras de plástico, utilizadas num dos 
produto, também foram os de utilização mais comum nas Técnicas 
Artesanais portuguesas, nomeadamente metais, barros, pedras, 
madeiras, vime, tecidos e vidro.

A exposição designada por Atípico – objectos contemporâneos foi 
promovida conjuntamente pelo CEARTE e pelo PPART e decorreu entre 
14 de Novembro e 21 de Dezembro, no Convento de S. Francisco, 
em Coimbra, tendo sido apresentada no catálogo da exposição com 
o texto que agora se transcreve:

Atípico – objectos contemporâneos constitui uma mostra de objectos 
de qualidade, cuja concepção e manufactura se inscrevem no 
espaço de intersecção entre as artes e ofícios e o design, espaço que 
se apresenta como uma janela de oportunidade, ao permitir aliar a 
criatividade do designer ao saber fazer do artesão e à flexibilidade 
dos ateliers e das microempresas artesanais.
Esta exposição mostra o resultado da interacção entre as duas 
disciplinas, design e artes e ofícios, umas vezes protagonizada por 
diferentes intérpretes, outras personificada num mesmo actor que 
será o artesão do futuro. Desta “cumplicidade” dependerá, em boa 
medida, a sobrevivência e a revitalização de muitas produções 
tradicionais.
Os cenários de globalização e de normalização que, crescentemente, 
se desenham abrem espaço a soluções criativas diferenciadas, assentes 
nos valores de património, da identidade cultural e da afectividade. 
Tradição e modernidade. Património e contemporaneidade. 
Genuinidade e universalidade. Ser atípico... sendo autêntico. 
(CEARTE, 2003).

5.161 Capa do catálogo do projecto 
Atípico – objectos contemporâneos.
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A mostra de objectos foi realizada a através de uma recolha de 
peças em distribuidores, isto é, através de lojas que as vendiam e que 
as disponibilizaram para a exposição, não tendo sido possível, no 
entanto, adquirir no espaço expositivo qualquer artefacto.

Nesta exposição, os criadores dos produtos foram apresentados 
como autores, não sendo revelado quem eram os designers e os 
artesãos. A cada produto correspondia apenas um autor, sendo que 
alguns deles eram designers e outros artesãos. É possível, no entanto, 
verificar através da designação dos autores163, que, em dois casos, 
a autoria é simplesmente atribuída a uma marca e que muitos dos 
designers e artesãos convidados a apresentarem peças nesta exposição, 
são designers e artesãos que, recorrentemente, surgem associados a 

163. Alberto Vieira; Alda Tomás; Álvaro Siza; Álvarinho Siza; Ana Salazar; Anabela 
Camelo; Anita Carvalho; BAGAU; BOMBAAMOR, Carmina Anastácio; Clearforms; 
Eduardo Souto de Moura; Elsa Gonçalves; Centro de Estudos e Trabalho da Pedra; 
Fernando Nunes; Filomena Praça; Filomeno Pereira Sousa; Francisco Providência; 
Gisela Santi; Guida Fonseca; Guta Moura Guedes; Helena Cardoso; Helena Loermans; 
Isabel Costa Lúcio; Isilda Pelicano; Jorge Mealha; José Cândido; Lourenço Rocchi; Luís 
Royal; Manuela Martins; Maria João Costa; Martim Santa Rita; Miguel Neto; Nuno 
Fitz; Olga Magalhães; Olga Rego; Osvaldo Martins; Paula Marques; Paula Rola; Paulo 
Ramunni; Pedro Cruz; Pedro Magalhães; Pedro Sotto Mayor; Priscilla Cruz; Ricardo 
Cabral; Verónica Leonor; Villares.

5.162 Atípico – objectos contemporâneos, 
exemplo de alguns artefactos, da 
esquerda para a direita de Helena 
Lormans, Alda Tomás, Francisco 
Providência e Ana Salazar.

5.163 Atípico – objectos contemporâneos: 
Autores (designers, artesãos e empresas) 
seleccionados.
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outros projectos referenciados na presente investigação.

Esta recorrência de nomes de designers e de artesãos que, 
de forma sistemática, se encontram envolvidos nos projectos que 
relacionam o Design com as Técnicas Artesanais, foi o critério de 
selecção que o CEARTE utilizou para identificar designers e artesãos 
para produzirem produtos destinados à comemoração dos vinte 
e cinco anos de existência do Centro. Neste projecto celebra-se a 
combição dos saberes dos artesãos com os designers e como referiu 
o designer João Amaral em entrevista164, realizada no âmbito da 
presente investigação, partia-se da premissa de que as artes e ofícios, 
em Portugal, têm um valor intrínseco que constitui uma mais-valia 
inestimável: o saber fazer do artesão que é verdadeiramente um luxo. 
(Amaral, 2013)

Na nota de abertura do catálogo Edição Exclusiva, Luís Rocha, 
director do CEARTE em 2011, ao promover esta iniciativa, apresentou 
as intenções do CEARTE da seguinte maneira:

Com mais este trabalho procuramos mostrar como os saberes 
tradicionais associados à inovação, orientadas para o 
desenvolvimento de produto, de acordo com o nicho de mercado alvo 
escolhido, Luxo, interpretado não necessariamente como mercado de 
produtos caros e de ostentação mas enquanto produto diferenciado, 
exclusivo, identitário, de qualidade.
Se conceitos como qualidade, exclusividade e excelência são marcas 
dos produtos de alta gama, então, então os produtos artesanais, 
pela qualidade e excelência dos produtores, pelos exímio saber-fazer 
(graças à mestria e qualidade dos artesãos e dos seus saberes), pela 
exclusividade que significam, têm um relevante papel e são uma 
excelente oportunidade a explorar (Rocha, 2011).

Procurava-se, com este objectivo, que a exposição Edição 
Exclusiva desse visibilidade ao trabalho de formação do CEARTE, ao 
logo dos vinte e cinco anos, uma vez que todos os convidados a 
participar nesta Edição Exclusiva 165 ‒ vinte e três artesãos integrados 

164. Entrevista realizada, por e-mail, a 2 de Setembro, e transcrita pela autora.
165. Os designers convidados para integrarem o projecto foram: Carla Nazareth; 
Catarina Fernandes; Filomena praça; Guida Fonseca; Opotz Studio; Marisa Coutinho; 
Marita Ferro; Mónica Faveiro; Nunes Fernandes; Paula Soares; Pedro Góis; Raquel 
Santos; Rita Gardete; Sónia Silva; Vânia santos; Veronique Demeffe; Victor Póvoa. E, 

5.164 Capa do catálogo do projecto 
Edição Exclusiva.
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em unidades produtivas artesanais e dezassete designers, nos quais 
também se incluem estilistas e arquitectos ‒ foram pessoas que já 
tinham também sido parceiros do CEARTE nas suas actividades.

João Amaral, na entrevista166 realizada, explicou o processo da 
selecção das pessoas que integraram a iniciativa:

Embora a ideia já andasse a ser preparada internamente desde 
2010, só em Fevereiro de 2011 “finalizamos” as equipas que iríamos 
fomentar e, no início de Março, começamos a fazer os convites 
individualmente, explicando o projeto e propondo as respetivas 
parcerias. Dos 42 convites feitos, só um não foi aceite pois não se 
iria encontrar em Portugal nos meses seguintes. A grande maioria 
das equipas só começou a trabalhar a partir de meados de Abril, 
pelo que o desenvolvimento da coleção demorou cerca de três meses, 
dado que a primeira exposição decorreu na FIA, em 2011.
Em termos de metodologia, o processo foi muito simples. Reunimos 
com as equipas, apresentámos a nossa ideia, disponibilizámos um 
caderno de inspiração baseado nas tendências de moda e mercado 
para o sector, disponibilizámos o tempo que fosse necessário de acesso 

do mesmo modo foram convidados os seguintes artesãos e indústrias manufactureiras: 
Capuchinhas de Montemuro; Carla Mota; Carlos Lima e Xana Monteiro; Eliezer Gomes 
da Fonseca; Esperança santos; Estela Melo; Flamingo; Georgina Queiroz; Guida Fonseca; 
Isabel Cartaxo; João Campos; João Ludgero| Quinta dos Trevos; Joaquim Rosa; José 
Praça; lançadeiras do Picão; Maria do Céu Ferreira; Olaria Art’Antiga; Cristina Vilarinho 
e Alberto Azevedo; Rosário Pereira; Sérgio Brandão.
166. Entrevista realizada, por e-mail, a 2 de Setembro, e transcrita pela autora.

5.165 Edição Exclusiva: exemplos de 
algus artefactos incluídos na colecção, da 
direita para esquerda, Percursos de Guida 
Fonseca, Isabel Cartaxo e Alice Candeias, 
Nova Sogra de IPOTZ Studio, Ritual de 
António Coimbra e Marisa Coutinho, 
Capa de Ana Margarida Ferndandes, 
Escultura Vestível de Esperança Santos e 
Marita Ferro.
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a web sites de análise de tendências de moda e de mercado a partir 
do CEARTE, bem como toda a informação necessária a partir do 
nosso Laboratório de Orientação Criativa. Houve diversas reuniões 
com algumas equipas (as que assim o solicitaram), sendo que o 
CEARTE acompanhou todos os desenvolvimentos até ao surgimento 
das peças. (Amaral, 2013)

As peças desenvolvidas são propriedade do CEARTE, que não as 
comercializou. No entanto, o CEARTE promoveu a colecção, de 
forma gratuita para todos os participantes, através da realização do 
catálogo e das diversas exposições promocionais, com o objectivo 
de que os autores e os produtores das mesmas as reproduzissem e 
comercializassem. A colecção foi exposta na Feira Internacional de 
Artesanato (FIA), em Lisboa, em 2011, na qual decorreu o seminário 
Artes e Ofícios – Saberes de Luxo, e no Convento Corpus Christus, 
em Gaia, que decorreu no âmbito do IBERIONA 2011, realizado na 
cidade do Porto.

Analisando o catálogo do projecto Edição Exclusiva, e ao 
contrário do que se verificou no projecto Atípico, constata-se que a 
autoria dos artefactos é, na sua maioria, uma co-autoria partilhada 
por um designer e por um ou dois artesãos. Observando as idades dos 
cridores da colecção apresentada, verifica-se que há uma nova geração 
de artesãos, na sua grande maioria nascidos já na década de setenta do 
século XX, não havendo neste projecto uma diferença de idades inter-
geracional entre designers e artesãos. Esta nova geração de artesãos 
– pela qual certamente o CEARTE é, pelo menos em parte, responsável 
pela formação – juntamente com os designers participantes na 
iniciativa, demonstra uma grande capacidade de ressignificar, as 
Técnicas Artesanais dando-lhes visibilidade em artefactos desejados 
e úteis para um nicho de mercado contemporâneo.

Identificando os nomes dos designers e dos artesãos que 
participaram na Edição Exclusiva, nos eventos Momentos e, ainda, 
nos projectos Velhos Saberes Novas Tendências, AvantCraft, Desafios, 
assim como no projecto Editoria, é possível observar que muitos deles 
estão envolvidos em mais do que um projecto, sendo alguns deles, 
ainda, actores do projecto Água Musa.

Uma parte significativa do grupo de artesãos participantes nos 
projectos acima referidos, por iniciativa própria, muitas vezes sugerem 
ou solicitam trabalhar com designers, como aconteceu no Água Musa. 
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Neste projecto, foi a artesã Kerstin Thomas, que vive na aldeia da 
Cerdeira, uma das Aldeias de Xisto, que reuniu um grupo de dezasseis 
artesãos – António Fernandes, Cristina Vilarinho e Alberto Azevedo, 
Guida Fonseca, Idálio Dias, Kerstin Thomas, Miguel Neto, Mónica 
Faverio e Sérgio Lopes, Nuno Alves, Patrícia Gorriz, Stefanie Köhne, 
Vânia Kosta, Vasco Baltazar, Xana Monteiro e Carlos Lima – para 
trabalharem no projecto, e sugeriu à Agência para o Desenvolvimento 
Turístico das Aldeias de Xisto (ADXTUR) o designer João Nunes, já 
várias vezes referenciado nestas narrativas, para coordenar a equipa. Na 
sequência da sugestão formulada, as Aldeias de Xisto encomendaram 
o projecto Água Musa ao atelier Nunes e Pã, do qual o designer João 
Nunes é sócio.

As Aldeias do Xisto são vinte e sete aldeias, distribuídas pelo 
interior da Região Centro de Portugal – Benfeita, Vila Cova de Alva, 
Martim Branco Sarzedas, Sobral de S. Miguel, Casal de S. Simão, 
Barroca Janeiro de Cima, Aigra Nova, Aigra Velha, Comareira, Pena, 
Candal, Casal Novo, Cerdeira, Chiqueiro, Talasnal, Gondramaz, 
Álvaro, Aldeia das Dez, Fajão, Janeiro de Baixo, Mosteiro, Ferraria 
de S. João, Figueira, Pedrógão Pequeno, Água Formosa – que, 
com o objectivo estratégico do desenvolvimento integrado do seu 
território, contra a sua desertificação e para a sua promoção, à escala 
local e global, constituíram-se enquanto rede, englobando vinte e um 
Municípios, em parceria com mais de cem operadores privados. Esta 
alargada e complexa rede de actores/agente é liderada pela ADXTUR167, 

167. As grandes linhas estratégicas da Agência focam-se na sustentabilidade de um território 
e na promoção dos seus valores endógenos. A marca Aldeias do Xisto representa a oferta 
de serviços turísticos dos seus associados (hotéis, pousadas, alojamento em espaço rural, 
restauração, animação turística, comércio tradicional) articulada com o Calendário de 
Animação das Aldeias do Xisto. Sem nunca perder de vista aquilo que é o seu código genético: 
o bem-estar e a qualidade de vida das populações locais. (…) Hoje este território oferece uma 
marca diferenciadora e identitária, que promove os valores únicos do território, a sua oferta 
turística e os serviços e produtos dos seus parceiros através de um calendário de eventos culturais 
únicos, criativos e directamente ligados às tradições locais. Muitos desses eventos estão a dar 
origem a pacotes turísticos integrados, que juntam ofertas e serviços de vários parceiros. (…) 
ADXTUR tem como principal objectivo a criação de modelos de qualidade para as diversas 
vertentes da marca Aldeias do Xisto. A sua concretização far-se-á através da criação de um 
Selo de Recomendação das Aldeias do Xisto, que indicará o nível de certificação e/ou qualidade 
de um determinado produto ou serviço. A qualificação dos recursos turísticos da marca já 
abrange vertentes tão diversas como o património edificado, os produtos, serviços e animação 
com a marca Aldeias do Xisto, a gastronomia (Carta Gastronómica das Aldeias do Xisto), as 
unidades de produção artesanal/agrícola e respectivos produtos disponibilizados na Rede de 
Lojas das Aldeias do Xisto e, claro, o apoio técnico aos parceiros que pretendam. In http://
www.aldeiasdoxisto.pt/institucional/9/5, visitado em Junho de 2012.

5.166 Mapa da rede das Aldeiras de Xisto.
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que congrega as vontades públicas e privadas desta região.
Foi no âmbito da Rede das Aldeias de Xisto que o grupo de 

artesãos, mestres nas técnicas de olaria, marcenaria, tecelagem, 
produção de vidro, joalharia e costura, e a equipa de designers 
trabalharam com o objectivo de procurar uma nova ligação entre as 
Técnicas Artesanais e o Design. A equipa de designers, liderada pelo 
designer João Nunes e pela designer Katja Tschimmel, responsável 
pelo mindshake do processo criativo, foi constituída também pelas 
designers Ana Menezes e Lúcia Nunes, com a colaboração da 
estudante Inês Vizinho, do Curso de Design da Universidade de 
Aveiro 

João Nunes apresentou o projecto do seguinte modo:

Água Musa, Craft + Design + Natureza é uma acção criativa 
para o desenvolvimento de uma família de artefactos temáticos 
representativos das Aldeias do Xisto. Esta acção constitui-se num 
exercício orientado por um tema aglutinador e de compreensão 
universal, a Água, explorando princípios, técnicas e actividades 
que fomentam a reflexão e o pensamento criativo procurando novas 
propostas na trilogia craft+design+natureza.168(Nunes, 2012)

Noélia Patrício, que acompanhou todo o processo de 
desenvolvimento do projecto, entrevistada169 no âmbito da presente 
investigação por indicação de João Nunes, questionada sobre as 
estratégias aplicadas para o desenvolvimento dos produtos, referiu:

As estratégias foram desenvolvidas numa residência criativa que 
se realizou durante uma semana, na aldeia de Cerdeira, na qual 
participaram todos as pessoas envolvidas no projecto. No início 
deste processo implicou um contacto directo com o território, através 
de vários percursos realizados, no qual foram identificados alguns 
elementos distintivos e identificadores dos lugares das Aldeias de 
Xisto, o que permitiu identificar a água, sempre omnipresente na 
paisagem deste território, como o elemento aglutinador de todo o 
processo criativo da colecção das Aldeias de Xisto. Nem todos os 
artesãos envolvidos neste projecto viviam nas Aldeias de Xisto, sendo 

168. Texto utilizado para a divulgação do projecto em vários suportes, desde o cartaz da 
exposição ao site do projecto: www.aguamusa.com.
169. Entrevista realizada em Fevereiro de 2014 e transcrita pela autora.
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muitos deles de outras localidades. Com o convite a esses artesãos de 
outras localidades, as Aldeias de Xisto pretenderam trazer para o 
seu território pessoas criativas que, simultaneamente são receptores 
e emissores do projecto, para além dos limites do território no qual 
o projecto se desenvolve, o que foi também utilizado como estratégia 
de divulgação do mesmo. (Patrício, 2014)

Ainda sobre o processo de desenvolvimento do projecto na sua 
relação com os objectivos da encomenda formulada pelas Aldeias de 
Xisto, João Nunes e Bruno Ramos escreveram:

O processo de trabalho que esteve por trás desta Comunidade de 
Práticas das Lojas Aldeias do Xisto estimulou a ligação entre a arte 
e a natureza, entre o homem e o território que o envolve, entre 
o saber fazer e o design. Cada artesão sentiu esta experiência de 
forma particular e única e contou-a através das mãos, em madeira, 
cerâmica, vidro, tecelagem, pedra e prata.
A água foi o tema inspirador para este novo relacionamento 
craft + design + natureza que, ao permitir uma ligação entre as 
manualidades, o saber fazer e a cultura do projecto, proporcionou 
uma direcção inovadora nos argumentos e narrativas dos artefactos 
contemporâneos, que as Aldeias do Xisto querem implementar. E 
são também o reflexo de uma preocupação com a recuperação das 
identidades e a renovação das comunidades ao serviço da causa do 
homem e de uma sociedade mais sustentável.
A gestão estratégica dos valores ambientais, sociais, emocionais 
e simbólicos, sustentada em redes desconstrução e partilha de 
conhecimento, assume total centralidade na procura por novas 
funções económicas e na afirmação do território das Aldeias de 
Xisto como destino para visitar, trabalhar e viver (Nunes e Ramos, 
in Nunes, 2012: 31) 170.

170. Todas as notas introduzidas nesta citação da responsabilidade da autora desta 

5.167 Worshop na aldeia de Cerdeira do 
projecto Água Musa, Craft + Desing + 
Natureza.
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5.168 Água Musa, Craft + Desing + 
Natureza: exposição na aldeia de 
Cerdeira.

5.169 Água Musa, Craft + Desing + 
Natureza: exposição em Unhais da Serra.
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Os produtos171 resultantes deste projecto foram concebidos 
através de um processo de co-criação entre artesãos e a equipa 
de designers, através de um pensamento criativo, estimulador e 
indutor de novas ideias sob o tema já referido da água, liderado pela 
designer Katja Tschimmel, tendo sido utilizado o desenho enquanto 
metodologia projectual, como nos foi dito em entrevista pelo designer 
João Nunes, tal como a elaboração de maquetas (quando foram 
simuladas as técnicas artesanais) ou o desenho e a elaboração de 
protótipos (quando foi possível fazer uma amostragem das próprias 
técnicas artesanais).

A colecção de artefactos criada, apresentou-se, como foi 
solicitado pela ADXTUR, como um produto comercial e foi exposta 
pela primeira vez a 29 de Junho de 2012, no H2OTEL, em Unhais da 
Serra, na Covilhã.

Foi interessante poder observar, na inauguração da exposição, 
a presença – para além dos responsáveis directos pela encomenda, 
dos artesãos e dos designers envolvidos no projecto – de um 
número muito significativo de autarcas e de vários empresários da 
região, que se mostraram admirados com a qualidade dos produtos 
apresentados, tendo-se, várias vezes, dito que a colecção poderia e 
deveria ser mostrada em locais mais cosmopolitas, como por exemplo 
Nova Iorque ou Paris. A totalidade dos produtos que constituíram a 
primeira mostra da colecção Água Musa foi comprada pela Câmara 
Municipal do Fundão. Esta compra deu de imediato origem a uma 

investigação.
171. Os produtos realizados foram: Gota do Segredo, realizado por Ana Lousada e Carlos 
Neto; Viver o Rio, realizado por António Fernandes; Isto não é um Fóssil, realizado por 
Cristina Vilarinho e Alberto Azevedo; AGuASALHOS, realizado por Guida Fonseca; 
Seixos, realizado por Idálio Dias; Vittatum, realizado por Kerstin Thomas; Pele de Água, 
realizado por Miguel Neto; Ao Sabor da Água, realizado por Mónica Faveiro e Sérgio 
Lopes; Raiz, realizado por Nuno Alves; Tenho o Rio em Mim, realizado por Patrícia 
Roriz; Levar a Água ao seu Moinho, realizado por Stefanie Köhne; Histórias de Guardar 
a Chuva, realizado por Vânia Kosta; Puxe, Empurre, por Vasco Baltazar; Movimento 
Primeiro, realizado por Xana Monteiro.

5.170 Água Musa, Craft + Desing + 
Natureza: capa do catálogo da colecção 
de artefactos e cartaz de divulgação do 
projecto.
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segunda encomenda, pelas Aldeias de Xisto, igualmente da totalidade 
da colecção, e são estes produtos que têm estado presentes nas diversas 
exposições itinerantes.

A colecção de objectos já esteve, entretanto, exposta em Junho 
de 2013, na Alemanha, na Eunique – International Fair for Applied 
Arts e Design, uma das mais prestigiantes feiras internacionais no 
âmbito do Craft e Design, onde só e possível participar por convite172. 
Esta oportunidade de mostrar o Água Musa, na Alemanha, surgiu na 
sequência de um convite formulado ao designer João Nunes. O país 
convidado desta edição da Eunique, no ano de 2013, foi a Holanda, 
mas a representação portuguesa e, nomeadamente, o projecto Água 
Musa tiveram muito boa visibilidade, superando a da mostra da 
Holanda. O público gostou muito dos produtos portugueses e 
as críticas ao projecto foram muito positivas, de tal forma que o 
país convidado da Eunique, em 2015, será Portugal. Dois produtos 
portugueses foram inseridos nos folhetos de divulgação da feira e 
a artesã Vânia Kosta, do projecto Água Musa, foi convidada para 
integrar uma exposição colectiva internacional.

Na entrevista realizada a Noélia Patrício, foi referido que a 
internacionalização da colecção ainda é muito recente, mas na 
sequência da exposição na Alemanha, houve algumas encomendas 
de produtos que foram realizadas aos autores das peças. As vendas 
das peças estão a acontecer, e já é notória a preferência do público por 
quatro produtos em particular: a Gota do Segredo, de Carlos Neto e 
Ana Lousada; o Bule, do Projecto A2; os Balões de Feltro, de Stefanie 
Kohne e Luís Costa; e Vittatum, de Kerstin Thomas. Dentro destas 
peças há uma clara preferência do público pela Bilha do Sagrado, 
que é sem dúvida o produto que até ao momento tem sido mais 
comercializado. Os consumidores são pessoas de classe média-alta, e 
são muitas vezes pessoas que, pela sua formação, estão ligadas à arte, 

172. Informação obtida em www.dorigemlusa.pt/conhecer/agua-musa-representa-
aldeias-de-xisto-na-eunique, visitado a 15 de Julho de 2013.

5.171 Água Musa, Craft + Desing + 
Natureza: coleção exposta na Eunique, 
na Alemanha, tendo sido seleccionado o 
artefacto Gota do Segredo para o cartaz 
de divulgação da mesma.
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ao design, à arquitectura, e que apreciam o produto não só pela sua 
forma, mas também pelas histórias que conta, nas quais se inclui o 
processo de fabrico. Segundo Noélia Patrício, que tem acompanhado 
também de perto o processo de divulgação e comercialização do 
projecto, é necessário promover a colecção em lugares estratégicos 
com visibilidade e centralidade, o que até ao momento não aconteceu 
nas três mostras realizadas. As exposições efectuadas em Portugal 
têm decorrido em lugares periféricos. Para além da exposição dos 
artefactos em Unhais da Serra, a colecção esteve, em 2013, exposta 
no Espaço X Porto173, no Porto, e exposta no espaço CLCS Arquitectos 
Associados como amostra integrada nas Exposições Tangenciais da 
Experimenta Design, em Lisboa174. Em ambas as cidades, os espaços 
alocados para a realização das exposições não constituíram escolhas 
estratégicas favoráveis à divulgação da colecção.

Presentemente, os produtos encontram-se à venda nas Lojas de 
Xisto, em Aigra Nova, Barroca, Benfeita, Candal, Lisboa, Martim 
Branco, Fajão, Figueira, Casal de S. Simão e, fora de Portugal, em 
Barcelona.

A colecção Água Musa mostra-se como um produto institucional 
das Aldeias de Xisto. No seu conjunto, estes artefactos artesanais 
foram pensados como um conjunto de objectos que contam uma 

173. Informação obtida em www.e-cultura.pt/AgendaCulturalDisplay.aspx?ID=32660, 
visitado a 10 de Fevereiro de 2013.
174. Informação obtida em www.experimentadesign.pt/2013/pt/01-02-00-aguamusa.
html, visitado a 10 de Novembro de 2013.

5.173 Água Musa, Craft + Desing + 
Natureza: coleção exposta no espaço 
CLCS Arquitectos Associados, Lisboa. 

5.172 Água Musa, Craft + Desing + 
Natureza: coleção exposta no Espaço X, 
Porto.

5.174 Águra Musa, Craft + Desing + 
Natureza: Gota do Segredo, de Ana 
Lousada e Carlos Neto.
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história sobre as relações do Homem com a Natureza, ainda muito 
visíveis e presentes nas Aldeias de Xisto. Por este motivo, esta colecção 
de artefactos apresenta-se como um conjunto de artefactos identitários 
deste território Beirão, procurando proporcionar, pelos seus usos, 
novas experiências e novos afectos, ressignificando o território, e 
construindo novas memórias.

5.175 Águra Musa, Craft + Desing + 
Natureza: alguns artefactos da colecção, 
da esquerda para a direita, Pele de Água 
de Miguel Neto, Vittatum de Kerstin 
Thomas, Isto Não é Um Fóssil Ainda de 
Cristina Vilarinho e Alberto Azevedo, 
História de Guardar a Chuva Vânia 
Kosta, Seixos de Idálio Dias, Levar a 
Água ao Seu Moinho de Stefanie Köhne, 
Puxe e Empurre de Vasco Baltasar, 
Aguasalhos de Guida Fonseca, Viver o 
Rio de António Fernandees, Movimento 
Primeiro de Xana Monteiro e Carlos 
Lima.
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Interpretação cruzada 
do estudo de caso múltiplo

A realidade, qualquer que seja o modo como é  
concebida, é considerada pela teoria crítica como  
um campo de possibilidades e a tarefa da teoria  
consiste precisamente em definir e avaliar a  
natureza e o âmbito das alternativas ao que está  
empiricamente dado. A análise crítica do que  
existe assenta no pressuposto de que a existência  
não esgota as possibilidades da existência e que,  
portanto, há alternativas susceptíveis de superar o  
que é criticável no que existe.

Boaventura de Sousa Santos, Pela Mão de Alice

6º c a pítulo
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Nota prévia

Nos sete projectos – Capuchinhas de Montemuro; Liliana Guerreiro; 
Boa Boca Gourmet; Saberes e Fazeres da Vila; Técnicas Ancestrais e 
Saberes Actuais; Design & Ofícios e Água Musa – enquadrados numa 
análise de estudo de caso múltiplo foi possível observar, ao longo 
das sete narrativas apresentadas, que as suas criações são apreciadas e 
desejadas por novos públicos, por incorporarem valores simbólicos e 
identitários de um determinado Lugar. Os seus produtos e serviços 
proporcionam a renovação de experiências do sentir sensorial. Desse 
modo, os projectos contribuem efectivamente para a construção de 
novas memórias que aproximam as pessoas aos Lugares de origem das 
experiências e, por este motivo, são aqui analisados relativamente às 
proposições estabelecidas. 

A informação referente aos elementos considerados relevantes, para 
análise cruzada  do estúdio de caso múltiplo, foi estruturada em três 
grupos de questões, respectivamente formuladas para o esclarecimento 
da pertinência das três proposições apresentadas:

1ª proposição: existe uma certa nebulosidade nos diálogos 
entre as Técnicas Artesanais e o Design.

1º grupo de questões:
•	 Quais as técnicas artesanais envolvidas em cada projecto?
•	 Quais as relações destas Técnicas com o território onde é 

desenvolvido o projecto?
•	 Quais os motivos para a realização das experiências?
•	 Quem promove as parcerias?
•	 Qual a relação dos promotores com os lugares dos projectos?
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•	 Como é que o Design se integra nos projectos?
•	 Qual a rede de actores que é criada para o desenvolvimento dos 

projectos?
•	 Quem financia os projectos?

2ª proposição: o Design apresenta-se como Design Relacional 
na ressignificação das Técnicas Artesanais. 

2º grupo de questões:
•	 Quais os níveis de actuação do Design nos processos?
•	 Quais as estratégias para o desenvolvimento dos produtos?
•	 Quais os produtos (artefactos e serviços) resultantes?
•	 Os produtos comunicam o território? Se sim, de que forma?
•	 Como é que o produto é comunicado/“cuidado” para o 

Mercado?
•	 Como é que o produto é gerido no Mercado Nacional e 

Internacional?
•	 Vende mais para o Mercado nacional ou internacional?
•	 Quais são os países mais receptivos?
•	 Em que países vende e como?

3ª proposição: a convergência de interesses entre artesão (com 
“talento”) e designer (com “talento”), quando é capaz de construir 
uma relação de cumplicidade, projecta-se na qualificação e duração da 
obra produzida, contribuindo para a dimensão global das identidades 
locais. 

 
3º grupo de questões:

•	 Qual a relação entre designers e artesãos?
•	 Qual a relação entre a empresa e os consumidores?
•	 Qual o perfil do consumidor?
•	 O consumidor torna-se frequentemente um cliente habitual 

do produto?
•	 O consumidor é também promotor, co-autor de produtos, ou 

exerce simultaneamente as duas funções?
•	 O consumidor estabelece relações de afecto com o produto 

capazes de o fazer deslocar ao território de origem do produto?
•	 Como avalia o crescimento da empresa/marca?
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Através da análise das respostas aos três grupos de questões175, 
elaboraram-se gráficos que permitiram, através dos seu desenho, 
representar o conhecimento obtido relativamente a cada um dos sete 
projectos, e relativamente a cada uma das proposições da tese.

Desta forma, a interpretação cruzada da informação obtida para 
o esclarecimento da pertinência das proposições, proporcionou um 
distanciamento emocional relativo a cada um dos estudos de caso, 
que são histórias de vida de pessoas, permitindo fazer uma análise 
qualitativa transversal que se apresenta como contributo para os 
desafios futuros do tema da tese.

175. As entrevistas encontram-se em anexo, da pág. 537 à pág. 595.
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6.1 1ª proposição

Existe uma certa nebulosidade nos diálogos entre as Técnicas 
Artesanais e o Design

Observou-se, para o esclarecimento da primeira proposição, 
que são seis as Técnicas Artesanais que são transcriadas nos projectos 
que constituem o estudo de caso múltiplo, a saber: trabalhos em 
madeira e cortiça; entrelaçados de fibras vegetais; cerâmica; produção 
e transformação de alimentos; tecelagem e filigrana. Estas técnicas, 
encontram-se todas elas presentes no território português desde, 
pelo menos, o período proto-histórico. Sendo técnicas milenares 
revelaram ser, no séc. XXI, conhecimento potenciador de parcerias 
entre designers e artesãos, com resultados positivos para o tecido 
sócio-económico. 

 A figura 6.1 (pp. 346-7) procura evidenciar a presença destas 
técnicas ancestrais – enquanto saberes partilhados com outras regiões, 
localizadas não só na Europa mas também em outros continentes – 
nos sete projectos constituintes do estudo de caso múltiplo. Como 
se pode observar na figura 6.2 (pp. 348-9) as seis técnicas artesanais 
identificadas ainda se encontram, na primeira década do séc. XXI, 
muito presentes no território português. Nas figuras 6.3 a 6.8 (pp. 
350-61) representa-se a presença destas seis técnicas em Portugal, 
revelando-se para cada uma a sua ancestralidade no território 
português, assim como a influência de várias culturas em cada uma 
dessas técnicas, sendo a mediterrânica e a da europa atlântica muito  
relevantes na maioria das técnicas. Esta constatação permite-nos 
considerar que a multiculturalidade portuguesa é percebida, não só 
nos seus modos de vida, mas também nas formas de dialogar com os 
meios de produção.

6.1 (página seguinte) Diagrama 
de relações das Técnicas Artesanais 
milenares, identificadas no estudo de 
caso múltiplo, evidenciando-as enquanto 
saberes partilhados por regiões localizadas 
não só na Europa, mas também com  
outros continentes com os quais Portugal 
tem laços históricos e culturais específicos 
e desterminantes na construção histórica 
da multiculturalidade portuguesa 
(Coelho in Lages & Matos, et al, 2008: 
69-130).



arrecada
sécs. vii-vi a.C.

ânfora
período romano

pendente
em 

filigrana
séc. xvii

cofre
indo-português

séc. xvi

capucha
desde,

pelo menos,
o séc. xii

Companhia Geral
da Agricultura

das Vinhas
do Alto Douro

séc. xviii

azulejos mudéjar
Sintra,

sécs. xiv-xv

cochococho
objectos em cortiça, associados à arte pastorícia

tropeço

trigo
6º milénio a.C.

linho
3º milénio a.C.

azeitona, azeite
anterior à 

romanização

uva, vinho
anterior à 

romanização

chá
Açores,

séc. xviii

lã
anterior à 

romanização

seda
séc. xviii

homem com cesto
mosaico em
Conímbriga,

séc. i d.C.

canastra de padeira
ilustrações do séc. xx, de F. Galhano

cesto

azulejos
Porto,

séc. xvii

Ourivesaria

Tecelagem

Produção e transformação de alimentos

Cerâmica

Entrançados de fibras vegetais

Trabalhos em madeira e cortiça



1987

2004

2004

2009

2010

2011

2011

Capuchinhas de Montemuro

Liliana Guerreiro

Boa Boca Gourmet

Saberes e Fazeres da Vila

TASA

Design & Ofícios

Água Musa

pendente 
em 

filigrana
séc. xxi

Leveza 
Reanimar
a Filigrana

2002

Cultura 
Intensiva

2009

AvantCraft
2005-2007

Design Artesanal
1987

Design
for Future
2006-2009

Casa das
Penhas 

Douradas
2006



Interpretação cruzada do  estudo de caso múltiplo

348



349

os sentidos do lugar

Observa-se na representação uma concentração de Técnicas 
Artesanais no território Litoral Oeste Português, na faixa que vai 
de Lisboa a Braga, a zona de Portugal com maior densidade de 
população e simultaneamente a mais urbana. Esta maior concentração 
de Técnicas Artesanais, nesta zona, dever-se-á certamente aos critérios 
de selecção decididos pelos autores do mapeamento, (Afonso et al, 
2005); (Andrade, 1995); (Pires et al, 1992); (Serra et al, 1995); (Sousa 
& Campos, 1991) mas, também é demonstrativa da permanência e 
da resiliência destas técnicas ancestrais, associadas à ruralidade, nos 
espaços mais urbanos. Por isso se considera esta faixa representativa 
dos territórios de carácter urbano-rural, como já explicamos.

Legenda:
  técnicas em madeira e cortiça; 
  técnicas de entrançados de fibras vegetais; 
  técnicas de cerâmica; 
  técnicas de tecelagem; 
  técnicas de ourivesaria; 
  técnicas de produção e transformação de alimentos;

6.2 Síntese do mapeamento da presença 
no território portugês das seis técnicas 
artesanais representadas no estudo de 
caso múltiplo. As cinco primeiras são 
apresentadas segundo as referências 
dos catálogos de artesanato das regiões 
portuguesas editados, pelo IEFP e pela 
Secretaria Regional de Economia 
e Centro de Apoio ao Artesanato dos 
Açores, na última década do séc. XX e na 
primeira década do séc. XXI, e a última  
(técnica de produção e transformação de 
alimentos) é representada simbólicamente 
em todos os concelho portugueses. 
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...a biografia de um país
passa também  pela gastronomia profunda: o que é um povo
senão o que come? Por mais que falem da língua,
da cultura, e dos hábitos elevados; um povo,
tal como um organismo de cidadão individual,
é o somatório dos alimentos ingeridos,
do oxigénio que o ar  disponibiliza
e do resto, da água, por exemplo
(Tavares, 2010)

A produção e transformação de alimentos, representada aqui 
simbolicamente em todos os concelhos portugueses, encontra-se 
disseminada pelo território português sendo muito diversificada 
nas várias regiões, e reveladora da multiculturalidade portuguesa, 
recebendo influências de prodtos autóctones e de saberes da região 
mediterrânica, da ásia e da américa do sul (AICEP, 2012). Consideramos 
que a gastronomia é caracterizadora das ‘biografias’ dos Lugares 
portugueses, como de forma bela escreveu Gonçalo Tavares, citamos: 

6.3 Produção e transformação de 
alimentos, enquanto saberes partilhados 
e adquiridos pela diáspora portuguesa. 
No território português o cultivo de 
trigo está presente desde o 6º milénio 
a.C.. As oliveiras - testemunho da forte 
influência da cultura mediterrânica em 
Portugal (Ribeiro, 1945) - e as vinhas 
têm a sua presença marcada no território 
português decorrente de contactos com 
as civilizações fenícia e grega (Pessoa in 
Romano, 2014: 67).
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As produções artesanais em madeira e cortiça são ainda, 
actualmente, muito significativas em Portugal, e estão certamente 
associadas à presença do Homem neste território, datada pelas 
investigações arqueológicas do paleolítico inferior (Silva, 1994).  
Possivelmente, o cocho e o tropeço de cortiça são dois dos artefactos 
mais antigos e caracterizadores dos lugares de pastoreio, do centro 
e do sul do actual território português (Parra in Design Et Al, 2014: 
169-186). 

6.4 Produções artesanais em madeira 
ou em cortiça identificadas em Porugal 
na última década do séc. XX e na 1ª 
década do séc. XXI. As  produções em 
madeira, em Portugal, resultam de 
saberes partilhados com uma região 
mais vasta que inclui toda a área do 
mediterrâneo e parte da Europa Atlântica 
(Silva, 1994). 
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Sobre os entrançados artesanais de fibras vegetais os 
desenhos  notáveis de Fernando Galhano (Galhano, 2005) são bem 
demonstrativos da riqueza e diversidade dos modos de entrançar, 
desenvolvidos com esta Técnica por todo o território português. 

6.5 Produções de entrançados 
artesanais de fibras vegetais identificadas 
em Portugal na última década do séc. XX 
e na 1ª década do séc. XXI. A presença 
desta técnica, em Portugal, resulta 
de saberes partilhados com a região 
Mediterrânica e com a Europa Atlântica. 
Reconhece-se a existência desta técnica 
no actual território português, pelo 
menos, desde o 2º milénio a.C. (Victor 
& Gonçalves in Serra el al, 1996: 131-138).
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A origem da cerâmica está normalmente associada ao período 
pré e proto-histórico e, apesar de a sua representação não demonstrar, 
nesta figura, a sua importância no território português, ela é revelada 
pela presença de cerâmica doméstica e de azulejos que, por todo o 
lado, são visíveis em Portugal e em vários lugares do mundo onde a 
diáspora portuguesa se fez sentir.

6.6 Produções em cerâmica 
identificadas em Portugal na última 
década do séc. XX e na 1ª década do 
séc. XXI. A existência desta técnica, em 
Portugal, resulta de  saberes partilhados 
com as regiões Mediterrânica e a 
da Europa Atlântica. Reconhece-se 
a existência desta técnica no actual 
território português a partir do 3º 
milénio a.C. (Vilaça, 2006: 8-25). 
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A ancestral presença da tecelagem no território português, 
da qual foi encontrado um testemunho em tecido, nas Caldas de 
Monchique, no Algarve, datado de 2500 aC, deu origem ao sector 
dos Têxteis e Vestuário. Ele é um dos sectores produtivos mais 
representativos da indústria portuguesa do séc. XX.  No início do 
séc. XXI este sector era responsável por cerca de 23% de todos os 
trabalhadores da indústria transformadora portuguesa (ATP, 2000).

6.7 Produções em tecelagem 
identificadas em Portugal na última 
década do séc. XX e na 1ª década do 
séc. XXI. A existência desta técnica, em 
Portugal, resulta de saberes partilhados 
com as regiões Mediterrânica, da Europa 
Atlântica e da Ásia. Reconhece-se a 
existência desta técnica em Portugal, 
através da transformação de linho, desde 
o 3º milénio a.C., transformação de lã 
anterior à romanização e produção de 
seda desde o séc. XVIII d.C. (Sousa at al,  
1991: 107-112).
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A ourivesaria, no actual território português, é contemporânea 
da sedentarização das populações nestes lugares, tendo sido produzida 
por Celtas e Visigodos, e tendo conhecido um grande impulso 
no período Romano. Segundo Ana Campos, a filigrana terá sido 
trazida para este território pelos Fenícios, encontrando-se no actual 
território português pelo menos desde o VIII aC. Refere a autora que 
a filigrana provém remotamente do Médio Oriente, tendo sido usada 
na Mesopotâmia, Egipto, Estónia, Grécia, Bizâncio e, mais tarde, na 
Hungria e na Rússia (Campos in Campos & Sousa, 2004).

6.8 Produções de ourivesaria 
identificadas em Portugal na última 
década do séc. XX e na 1ª década do 
séc. XXI. A existência desta técnica, em 
Portugal, resulta de saberes partilhados 
com as regiões Mediterrânica, da Europa 
Atlântica e da Costa Este Africana, bem 
como da Ásia. Reconhece-se a existência 
de Filigrana no território português, 
desde o séc. VIII a.C (Campos in 
Campos & Sousa, 2004).
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Relativamente à identificação dos seus promotores observamos 
que, em três dos projectos do estudo de caso múltiplo – Liliana 
Guerreiro, Boa Boca Gourmet e Design & Ofícios176 – , os designers são 
promotores dos projectos. Nos dois primeiros – Liliana Guerreiro e Boa 
Boca Gourmet – há da parte dos designers a ambição de desenvolver 
uma carreira profissional e, no terceiro – Design & Ofícios –, pretende-
se que o projecto também se constitua num meio de transmissão do 
conhecimento das Técnicas Artesanais às novas gerações.

No projecto Técnicas Ancestrais, Soluções Actuais a CCDR Algarve é 
o promotor, mas este projecto surge, como já foi referido, na sequência 
de um trabalho de investigação laboratorial desenvolvido por Álbio 
Nascimento e Kathi Sterzig, e por este motivo consideramos que são 
os designers que estão na génese do Técnicas Ancestrais, Soluções Actuais 
constituindo-se como parceiros na sua promoção. Neste projecto, 
a valorização do conhecimento das Técnicas Artesanais Algarvias é 
a principal causa da sua realização, o que conduziu à constatação 
de que havia uma ausência de produtos identitários nesta região, 
percebidos como necessários para os turistas Algarvios. Paralelamente 
a este objectivo, bem definido, há também neste projecto a mesma 
ambição do Design & Ofício , de transmissão do conhecimento das 
Técnicas Artesanais às novas gerações.

Nos outros três projectos – Capuchinhas de Montemuro, Saberes 
e Fazeres da Vila, e Água Musa –, a integração do Design foi sentida 
como indispensável para o desenvolvimento dos objectivos propostos 
pelos seus promotores. Nos projectos das Capuchinhas de Montemuro 
e Saberes e Fazeres da Vila as Técnicas Artesanais surgem na sequência 
da necessidade de se encontrarem formas de subsistência para pessoas 
que se encontravam sem trabalho, mas que detinham estes saberes 
que, no entanto,  não eram valorizados por elas, uma vez que já não 
lhes garantiam sustento que lhes permitisse viver com dignidade. 

Por último, no projecto Água Musa, o Design é integrado por 
sugestão de uma artesã, na política desenvolvida pela ADXTUR para a 
promoção turística das Aldeias de Xisto, com o objectivo de produzir 
uma colecção de produtos significantes e comunicantes do território. 

As entrevistas realizadas permitiram perceber que, em todos 
estes sete projectos, os promotores têm uma relação afectiva com os 
locais onde estes são desenvolvidos, e são efectivamente os lugares 

176. No projecto Design & Ofícios a Associação e Designers do Sul propôs o projecto 
à Câmara Municipal de S. Braz de Alportel, que actualmente também assume a sua 
promoção.
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onde nasceram, ou de origem das suas famílias.
Observou-se ainda, na descrição destes projectos do estudo de 

caso múltiplo, que há um envolvimento pessoal e financeiro muito 
grande dos promotores das experiências. 

Os projectos da Liliana Guerreiro, Boa Boca Gourmet e Saberes 
e Fazeres da Vila iniciaram a sua actividade sem subsídios públicos. 

As Capuchinhas de Montemuro, apesar de terem tido apoio 
financeiro de Fundos Europeus no seu período de formação, quando 
se constituíram como cooperativa também o fizeram de forma 
autónoma.

O projecto Design & Ofícios tem, por mérito da Associação de 
Designers do Sul e da Câmara Municipal da São Braz de Alportel, 
conseguido alguns apoios institucionais, públicos e privados, que 
permitiram o arranque do mesmo. Por último, os projectos Técnicas 
Ancestrais, Soluções Actuais e Água Musa, foram promovidos por 
instituições públicas e, por essa razão, foram financiados desde o  
seu início com dinheiros públicos.

Assim, fica percebido a partir desta análise que, nos projectos 
onde existe um envolvimento material e imaterial elevado dos 
actores que os promovem – o que acontece em todos os projectos 
seleccionados para o estudo de caso múltiplo – a probabilidade de 
sucesso dos mesmos é significativamente mais elevada, do que nos 
casos onde não se verificam esses compromissos por parte dos agentes 
envolvidos e promotores dos projectos.

Conclui-se, a partir da análise da primeira proposição, que  
as Técnicas Artesanais ancestrais envolvidadas nestes projectos 
continuam a permitir, no início da segunda década do século XXI, 
a geração de valor económico, capaz de promover o emprego e a 
competitividade local e regional.

Todos os promotores destes projectos, públicos e privados, 
têm um envolvimento material e imaterial muito forte, não só 
com os próprios  projectos, mas também  com os lugares onde se 
desenvolvem. 

As razões apontadas para a realização destes projectos, a saber: 
a necessidade de sobrevivência de artesãos; o empreendedorismo de 
jovens designers, ao qual implicitamente julgamos estar associada 
a necessidade de sobrevivência dos mesmos; o reconhecimento 
institucional público das Técnicas Artesanais, como valor cultural 
útil para a reabilitação social dos lugares, têm implícitas a ambição 
de gerar negócios sustentáveis a curto e médio prazo.
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2ª proposição 

O Design na ressignificação das Técnicas Artesanais apresenta-se 
como Design Relacional

Na análise cruzada do estudo de caso múltiplo, para o 
esclarecimento desta 2ª proposição, identificaram-se oito níveis de 
possibilidades de compromisso do Design nos projectos: identificação 
dos valores distintivos do território; promoção; co-criação; co-
produção; comunicação; gestão das redes locais e globais; e ainda, 
de re-promoção. Nem sempre o Design assume todos estes níveis na 
realização dos projectos, mas constata-se que, no desenvolvimento 
destes casos, ele assume sempre pelo menos cinco níveis de 
compromisso, que no decorrer da realização das experiências implicam 
relações com as diversificadas redes de actores que participam em cada 
um deles. 

A rede de actores envolvida nos projectos aqui analisados, como 
se verá detalhadamente nas figuras que procuram contribuir para o 
esclarecimento da segunda proposição, é heterogénea, constituída 
por designers, artesãos, consultores de diversas áreas disciplinares 
(antropologia a etnologia, a história, gestão, marketing, economia, 
etc), administração regional, patrocinadores públicos e privados, 
assim como o mercado. Este último actor foi considerado, nos 
critérios de selecção que estipulamos para o estudo de caso múltiplo, 
imprescindível nos projectos. 

6.2
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Capuchinhas de Montemuro 

Para as artesãs da cooperativa das Capuchinhas de Montemuro o 
trabalho em parceria com designers é condição do seu projecto 
(vide pp. 558). No diagrama da página anterior pode-se observar 
que os designers assumem em paralelo com as artesãs seis níveis de 
compromisso com o projecto. Consideramos que são os designers 
que identificam a oportunidade do projecto, assim como os valores 
distintivos associados à paisagem da Serra de Montemuro, para 
desenvolver os produtos, uma vez que, no seu início, as artesãs não 
reconhecem o seu saber sobre a tecelagem tradicional como um 
conhecimento capaz de lhes permitir desenvolver um modo de vida 
autónomo.

O diálogo do Design com as Técnicas Artesanais é permanente, 
e são as artesãs as responsáveis pela gestão das redes locais e globais, 
estabelecendo os contactos necessários para viabilizar o projecto, desde 
a aquisição de matérias-primas até à distribuição e comercialização 
dos produtos.

 Actualmente as artesãs estabelecem parcerias com vários 
designers portugueses e, desde há três anos, também com um atelier 
de Design japonês. 

Foi-nos também referido, pelas artesãs, que apesar de gostarem 
muito de viverem na aldeia, sentem muito isolamento e os momentos 
em que estão com os designers são também sentidos como uma 
ligação a outros locais.

As vendas na rede telemática já são uma realidade da 
cooperativa. A colecção de inverno, realizada maioritariamente em 
burel, é mais facilmente vendida no comércio electrónico, do que a 
colecção de verão realizada em linho e seda, que como a artesã Ester 
Duarte afirmou, na entrevista realizada, é mais chegada ao corpo e 
por isso mais difícil de se vender sem se experimentar previamente. 
Os clientes que compram os seus produtos são maioritariamente 
portugueses, vivem em cidades, e adquirem-nos através de lojas 
de comércio tradicional ou nas feiras de artesanato (vide pp.560). 
Quando o público visita a loja e a oficina artesanal das Capuchinhas 
de Montemuro, em Campo de Benfeito, é muitas vezes indutor de 
novas peças, (vide pp.560) e por isso também o considerámos co-
autor dos produtos. 

As artesãs afirmam que os seus clientes são a melhor forma de 
divulgação dos seus produtos, valorizando-os e distinguindo-os (vide 
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pp. 561), e por isso considerámos que o mercado também assume 
no projecto vários compromissos: identifica, co-cria, comunica e 
repromove os produtos.

Liliana Guerreiro

O caso da Liliana Guerreiro a designer assume oito níveis de 
compromisso no projecto, contudo, foi das iniciativas que estudamos 
aquela em que percebemos mais claramente, que seria outra se os 
artesãos Joaquim e Guilherme Rodrigues fossem outras pessoas. 

A Liliana considera que a oficina dos artesãos ‒ impregnada de 
histórias, de experiências, assim como de antigas ferramentas ‒ é um 
espaço privilegiado para criar. Revelou-nos que as formas das jóias 
decorrem sobretudo do trabalho manual dos mestres ourives, com 
os quais trabalha (vide pp. 565), pelo que, as jóias teriam certamente 
outras formas se os artesãos fossem outras pessoas. 

O trabalho, deste modo, realizado permitiu a projecção 
internacional da marca, que se tangibiliza pelas vendas e pelo 
reconhecimento de curadores de museus internacionais, que convidam 
a joalheira a expor. Recentemente o Museu de Arte e Design de Nova 
Iorque convidou a Liliana para expor as suas jóias (vide pp. 566).

É a própria Liliana que divulga em feiras internacionais a marca 
Liliana Guerreiro, usando mesmo as jóias, o que lhe permite ter um 
contacto muito directo com o público. Há uma procura de coerência 
entre esta forma de divulgação das jóias, que se estende a todo o 

6.9 Diagrama de nálise da 2ª 
proposição: Capuchinhas de Montemuro.

Identificação do tipo actores paticipantes 
na iniciativa (D: designers; A: artesãs; 
M: mercado) e dos níveis de 
compromisso que cada um deles 
estabelece com o projecto.
 
  relações locais
  relações globais
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trabalho de comunicação gráfica da marca, em todos os suportes, 
desde os bidimensionais, físicos e virtuais, até aos tridimensionais 
e espaciais, como os vários stands que tem realizado e a sua própria 
oficina. A designer faz a gestão nas redes locais e globais da marca 
Liliana Guerreiro, que neste momento se encontra nas lojas dos vários 
Museus MOMA, assim como em muitas outras prestigiadas lojas de 
joalharia do mundo e ainda na sua loja on-line, que comercializa os 
produtos e divulga os espaços da sua oficina e da oficina dos artesãos.

O mercado da marca é actualmente maioritariamente 
internacional, sendo o Japão, a Coreia do Sul e a Rússia mercados 
de excelência para a compra dos seus produtos. A designer considera 
haver uma preferência actual do mercado por jóias mais caras, 
procuradas como peças exclusivas. A colecção Filigrana é desde 2013 
muito apreciada no mercado internacional, pelo que, as jóias em 
filigrana são veículos de comunicação, à escala global, desta técnica 
ancestralmente enraizada no norte de Portugal (vide pp.566-67).

O A marca é destinada a um público maioritariamente feminino,  
tendo já conseguido fidelizar clientes. As clientes ao usarem as jóias 
também as publicitam e, deste modo, promovem a marca. Algumas, 
agora apenas usam jóias Liliana Guerreiro, havendo mesmo algumas 
clientes que não tinham o hábito de usar jóias e passaram a usá-las. 
Algumas clientes solicitam à Liliana a criação de jóias únicas para um 
acontecimento específico e, quando isto acontece, a Liliana só aceita a 
encomenda se conseguir identificar-se com a solicitação (vide pp.568).

Deste modo, consideramos que o mercado identifica, co-cria, 
comunica e re-promove a marca e, por vezes, também participa nos 
momentos de co-criação. 

6.10 Diagrama de análise da 2ª 
proposição: Liliana Guerreiro.

Identificação do tipo actores 
paticipantes na iniciativa (D: designers; 
A: artesãos; M: mercado) e dos níveis 
de compromisso que cada um deles 
estabelece com o projecto. 

  relações locais;
  relações globais
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Boa Boca Gourmet

No Boa Boca Gourmet o designer conjuntamente com a engenheira  
agrária assumem todos os níveis de compromisso no projecto.

Apesar de não haver uma interferência do designer na produção 
artesanal dos agro-produtos alimentares, consideramos que este 
também os co-produz, uma vez que é responsável por todas as 
embalagens dos produtos atribuindo-lhes uma identidade. 

Os artesãos, neste projecto, assumem apenas três níveis de 
compromisso. De todos os projectos do estudo de caso múltiplo é 
nesta iniciativa que os artesãos têm menos participação e visibilidade. 

As parcerias são estabelecidas porque os artesãos, sózinhos, 
não conseguem colocar os seus produtos no mercado, e a empresa 
identifica essa oportunidade para trabalhar. A Boa Boca Gourmet  tem 
frequentemente solicitações de outros artesãos, que também querem 
fazer parcerias com eles mas, nem sempre, esses artesãos, conseguem 
assegurar uma produção de quantidades que permita à marca assumir 
os seus produtos no mercado. Quando isto se verifica, mesmo que  a 
Boa Boca Gourmet  considere que os produtos têm muita qualidade, 
não se realizam as parcerias (vide pp.591).

A empresa distribui os produtos para uma rede de lojas, situadas 
em diversas localidades portuguesas, criteriosamente seleccionadas 
em função do seu nicho de mercado, identificado, pelos promotores 
e gestores da marca, com pessoas de classe média-alta. No mercado 
externo, a empresa vende maioritariamente para Angola, Bélgica e 
Suécia, através de agentes locais desses países, e para a Alemanha, a 
Polónia e Reino Unido a venda é realizada através de uma empresa 
de distribuição internacional que tem um agente em Portugal (vide 
pp. 592).

A empresa utiliza a rede telemática para promover a marca e 
os seus produtos, mas não vende no comércio electrónico, porque 
considera que deve haver uma experiência sensorial do cliente quando 
adquire o produto, proporcionando-lhe conhecer as suas histórias, 
que nesta marca só no acto da compra lhe são transmitidas, uma vez 
que delas não há registos escritos. Por outro lado, a garantia de que 
os produtos chegam em boas condições ao cliente final através do 
comércio electrónico, assim como a gestão dos preços, que diferem de 
país para país, são duas questões que a marca ainda não solucionou, e 
que têm adiado a decisão de abrir uma loja na web. Esta possibilidade 
está no entanto em aberto, uma vez que os gestores do Boa Boca 
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Gourmet têm percebido um aumento significativo de vendas nas lojas 
de comércio electrónico (vide pp. 594).

Neste projecto, o mercado nunca é um agente co-criador ou 
co-produtor, assumindo apenas dois níveis de compromisso, o de 
comunicar e o de re-promover, uma vez que ao comunicar o seu grau 
de satisfação com os produtos, re-promove-os.

A empresa tem recebido um serviço de consultadoria do Núcleo 
Empresarial da Região de Évora (NERE), enquadrado no programa 
MOVE PME, que promove acções de formação em gestão empresarial.

Saberes e Fazeres da Vila

Nos Saberes e Fazeres da Vila os promotores da inciativa são duas 
pessoas que detêm negócios em Manteigas e que, mesmo antes de 
promoverem esta iniciativa, já eram reconhecidos como empresários 
da região através do Hotel Design Casa das Penhas Douradas. São 
os dois empresários, Isabel Costa e João Tomás, que aqui, enquanto 
empresários, estabelecem o maior número de compromissos com o 
projecto  – todos os níveis definidos, com excepção do da co criação  
–  como se observa na figura 6.12. 
Os artesãos assumem apenas quatro níveis de compromisso, no 
entanto, são os verdadeiros indutores do projecto, uma vez que o 
seu conhecimento é a sua razão de ser e a sua integração está implícita 
na construção do mesmo. 

6.11 Diagrama de análise da 2ª 
proposição: Boa Boca Gourmet.

Identificação do tipo de actores 
participantes na iniciativa (D: designers; 
A: artesãos; M: mercado;1: consultores)e 
dos níveis de compromisso que cada um 
deles estabelece com o projecto. 

  relações locais
  relações globais
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Os designers são convidados a participar no projecto, porque é 
considerado, pelos seus promotores, que o seu conhecimento específico 
da disciplina constitui um contributo indispensável à actualização dos 
saberes locais dos artesãos. Neste projecto o Design assume apenas 
cinco níveis de compromisso, o menor número encontrado no 
estudo de caso múltiplo, sendo os designers vistos sobretudo como 
projectistas, no sentido mais tradicional da disciplina, aos quais é 
disponibilizado todo o conhecimento sobre as Técnicas Artesanais 
locais. Incluem-se aqui as pessoas, os saberes, as matérias-primas e 
os espaços de produção tradicionais. Desta forma, os designers não 
lideram a estratégia do projecto e são integrados nela, para co-criar 
e co-produzir e comunicar. Como a comunicação estabelecida se faz  
em rede acabam também por promover e contribuir activamente na 
gestão das redes globais, e re-promovem o projecto. 

O Saberes e Fazeres da Vila ambicionou desde o seu início 
a internacionalização e, nessa perspectiva, solicitou apoio de 
consultadoria ao AICEP. Em 2014 a empresa já vende 47% do seu 
produto para o mercado internacional, sendo mais uma vez o Japão o 
país com mercado mais receptivo para os seus produtos, trabalhando  
actualmente a Burel Penhas Douradas Factory com um gabinete 

6.12 Diagrama de análise da 2ª 
proposição: Saberes e Fazeres da Vila.

Identificação do tipo actores paticipantes 
na iniciativa (D: designers; A: artesãos; 
M: mercado; 1: empresários;  
2: consultores) e dos níveis de 
compromisso que cada um deles 
estabelece com o projecto.
 
  relações locais
  relações globais
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de Design de Tóquio. Os clientes designers e arquitectos, que não 
são consumidores finais são também eles co-criadores das marcas 
(vide pp.553-54). Neste projecto pode-se experienciar a vivência do 
local, através do serviço personalizado de hotelaria, possibilitando 
que os próprios hóspedes façam sugestões de novos produtos. 
Simultaneamente, os hóspedes do hotel, têm vindo a revelar-se actores 
fundamentais na divulgação dos serviços e produtos disponibilizados. 
Cerca de 80% dos clientes do hotel conhecem-no através de referências 
de amigos que o experienciaram (vide pp.554).

Técnicas Artesanais, Soluções Actuais

Dos sete projectos, o TASA é aquele que tem a rede de actores mais 
diversificada e complexa. Nesta rede os designers, apesar de não 
serem o promotor do projecto, assume a totalidade dos níveis de 
compromisso e solicita a intervenção de vários especialistas, que 
já foram referidos no capítulo cinco, para o reconhecimento das 
potencialidades do território. Nesta iniciativa o Design assume-se 
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como indutor de um meta-projecto, promovendo o diálogo e o 
cruzamento de todos os actores envolvidos na rede, nos quais os vários 
artesãos das diversas Técnicas Artesanais são parceiros estratégicos e 
indutores de criatividade, pela possibilidade de combinação das várias 
técnicas presentes.

Este projecto tem também, em paralelo com o objectivo 
definido para todos os projectos agora em análise, o propósito de 
promover as Técnicas Artesanais pelo seu ensino às populações mais 
jovens, nomeadamente, aos alunos das escolas secundárias da região, 
através da introdução das práticas artesanais nos programas das 
disciplinas de Artes. Estas práticas, no âmbito do projecto TASA, 
foram e são ministradas pelos próprios artesãos da rede TASA aos 
alunos de algumas escolas secundárias do Algarve. 

Através do estudo da rede foi possível observar que nela 
ocorre simultaneamente uma distribuição e partilha de níveis de 
compromisso, com responsabilidades compartilhadas do projecto, o 
que implica uma gestão mais difusa da iniciativa. 

Os designers estabeleceram as ligações dos diversificados actores 

6.13 Diagrama de análise da 2ª 
proposição:Técnicas Artesanais, Soluções 
Actuais.

Identificação do tipo actores paticipantes 
na iniciativa (D: designers; A: artesãos; 
M: mercado; 1: administração regional; 
2:  consultores; 3: gestores) e dos níveis 
de compromísso que cada um deles 
estabelece com o projecto.

  relações locais;
  relações globais
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da rede, introduzindo o mercado também na rede, com o objectivo 
de detectar e definir os produtos e serviços a criar. Desta forma, 
identificaram não só o público alvo do projecto, como garantiram 
que os produtos TASA são produtos vendáveis, e incluíram alguns 
clientes na co-criação dos próprios produtos. 

O diagrama apresentado para este projecto distingue-se de todos 
os outros elaborados para a análise da 2ª proposição, porque aqui os 
promotores estabeleceram, a partir de uma determinada altura, uma 
nova estratégia com um novo gestor. Na sequência destas mudanças 
a rede de actores também foi alterada e, simultaneamente reduzida, 
uma vez que, deixou de integrar alguns dos seus actores investigadores 
de outras áreas disciplinares, que foram considerados pelo Designer 
Álbio Nascimento como fundamentais e estratégicos para o sucesso 
que o projecto alcançou na sua primeira fase (vide pp. 573).

Design & Ofícios

No projecto Design & Ofícios, os designers da Associação de 
Designers do Sul assumem, em todas as edições do projecto realizadas 
até 2014, todos os níveis de compromisso identificados para análise 
da 2ª proposição. Sabendo que o primeiro objectivo do projecto 
é a transmissão do conhecimento das Técnicas Artesanais a jovens 
designers e a outros actores com formação académica associada às 
Artes, pode-se concluir que aqui também se determinou previamente 
o público alvo do projecto, o que consideramos ser certamente um 
contributo valioso para o seu sucesso.

 Em quatro anos de existência, o Design & Ofícios já vai na 
sua quarta edição fidelizando públicos. Assim, o mercado tem-se 
vindo a demonstrar, neste projecto, um actor muito interventivo 
assumindo cinco níveis de compromisso nas suas várias edições (vide 
fig. 6.14). Na sequência deste objectivo o projecto produz artefactos 
recorrendo a parcerias entre designers e artesãos e, deste modo, 
também assume o objectivo de todas as outras iniciativas do estudo 
de caso de valorização da identidade do território, pela transcriação 
das Técnicas Artesanais. Os artesãos neste projecto assumem os quatro 
níveis de compromisso (vide fig. 6.14), identificados na maioria das 
outras experiências do estudo de caso múltiplo (vide fig. 6.09 a 6.15).

A Associação de Designers do Sul tem promovido as várias 
edições do projecto em exposições e feiras, nas quais os artesãos e os 
designers, sempre que possível, vendem directamente os produtos ao 



375

os sentidos do lugar

público. O projecto prevê abrir uma loja de comércio electrónico, na 
qual o Design & Ofícios será intermediário, cobrando uma comissão 
sobre as vendas (vide pp. 544-45). 

 A administração local é, neste projecto, sobretudo um facilitador 
da sua implementação pelo seu suporte logístico e financeiro.

Água Musa

Neste projecto é importante referir que o grupo makers, dos artesãos 
e designers, já se conhecia de outras experiências, havendo sinergias 
e cumplicidades de trabalho no grupo, que permitiram produzir  
colectivamente de forma célere a colecção de artefactos Água Musa 
(vide pp. 578-79). Isto significa que quando se iniciou o projecto 
já havia um conhecimento prévio da rede de actores, tendo sido 
apresentada ao promotor da iniciativa a rede já consolidada. Nesta 
rede os designers assumem seis níveis de compromisso, deixando os 
outros dois exclusivamente ao cuidado dos artesãos e dos promotores 
(vide fig. 6.15). Na fase inicial do projecto, os artesãos tinham já, 
também eles, uma relação estabelecida que foi adquirida em 
experiências anteriores e consolidada nesta iniciativa. Considera-se 
um contributo positivo para a consolidação da rede de actores, o facto 
de alguns artesãos viverem nas Aldeias de Xisto. Os artesãos são, neste 
projecto, muito interventivos e assumem sete níveis de compromisso, 
partindo inclusive da sua iniciativa a introdução dos designers no 
projecto. Aqui os promotores assumem o papel da gestão do projecto 
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6.14 Diagrama de análise da 2º 
proposição: Design & Ofícios.

Identificação do tipo actores paticipantes 
na iniciativa (D: designers; A: artesãos; 
M: mercado; 1: administração local) e 
dos níveis de compromísso que cada um 
deles estabelece com o projecto.
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nas redes locais e globais, e o da sua re-promoção. Na sequência do 
sucesso que o projecto alcançou internacionalmente, nas feiras nas 
quais tem estado representado, o Design foi convidado a ser consultor 
da estratégia a desenvolver para a promoção do território das Aldeias 
de Xisto (vide pp. 582). Isto significa que, na sequência do trabalho 
desenvolvido, de forma pró-activa, pela equipa de designers, que 
não se limitou à realização das tarefas mais tradicionais de projecto 
associadas ao Design, os promotores do Água Musa reconheceram-lhe 
novas competências direccionadas para a formulação de um meta-
projecto.

Considerações finais da 2ª proposição

Na maioria destes projectos, com excepção do Saberes e Fazeres da 
Vila, o Design actua transdisciplinarmente. As estratégias que o 
Design desenvolveu, em todas as experiências, são semelhantes na 
sua primeira fase. Através de processos abdutivos de observação e 
análise dos Lugares de desenvolvimento dos projectos, identificaram-
se alguns dos seus valores distintivos, passíveis pela sua transcriação 
de comunicarem positivamente o território. Esta fase foi, na maioria 
dos projectos, desenvolvida também por actores de outras áreas 
disciplinares, o que possibilitou pela combinação de conhecimentos 
identificar novas oportunidades de trabalho para artesãos e designers. 

6.15 Diagrama de análise da 2ª 
proposição: Água Musa.

Identificação do tipo actores paticipantes 
na iniciativa (D: designers; A: artesãos; 
M: mercado; 1: administração regional) e 
dos níveis de compromísso que cada um 
deles estabelece com o projecto.

  relações locais;
  relações globais
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Deste modo, o trabalho transdisciplinar liderado, na maioria dos 
projectos, por designers através das suas competências relacionais, 
revelou-se fundamental para iniciar o processo de criação dos novos 
produtos. 
Nas últimas entrevistas realizadas a cada um dos actores que 
consideramos líderes nos projectos, foi percebido que não houve, em 
nenhum deles, uma estratégia previamente e absolutamente definida 
para o desenvolvimento dos mesmos. Foram sempre processos de 
observação e de cumplicidades que se foram conquistando. 
Numa segunda fase, as estratégias podem ser associadas em três 
grupos. Nos projectos Capuchinhas de Montemuro, Liliana Guerreiro,  
Saberes e Fazeres da Vila, assim como na primeira fase do projecto 
TASA, os produtos foram inicialmente desenvolvidos  no ambiente 
das oficinas artesanais, nas quais designers e artesãos observaram os 
processos de criar e produzir uns dos outros e, fazendo em conjunto, 
criaram novos produtos. Os projectos Design & Ofícios, Água Musa 
e a presente fase do TASA desenvolvem-se num processo idêntico ao 
agora referido, mas em ambiente de residências criativas, por períodos 
curtos, que normalmente não excedem uma semana. 
No projecto Boa Boca Gourmet não há qualquer interferência dos 
designers na confecção dos produtos alimentares. O design em 
conjunto com a engenheira agrária identifica os produtores artesanais, 
estabelece parcerias com os artesãos e é responsável pela criação da 
marca, e pela sua gestão e comercialização no mercado. 
 Em todos os projectos do estudo de caso múltiplo os 
processos das experiências e os produtos resultantes são inicialmente 
divulgados em feiras e/ou exposições. Posteriormente os produtos 
são colocados à venda em lojas físicas e virtuais, sendo reconhecido, 
pelas várias pessoas que entrevistamos, que as lojas on-line, blogs e as 
redes sociais são consideradas plataformas cada vez mais interessantes 
de divulgação dos processos dos projectos e dos próprios produtos.
 Com excepção dos dois projectos mais recentes, Água 
Musa e Design e Ofícios, todos os outros vendem para o mercado 
internacional, observando-se em algumas das marcas  destas iniciativas 
um decréscimo de vendas no mercado nacional e um aumento das 
vendas, a partir de 2013, no mercado internacional. No mercado 
internacional o Japão é claramente o país mais receptivo para este tipo 
de produtos, tendo sido percebido que outros países da Ásia assim 
como os países do Norte da Europa são considerados pelos líderes 
dos vários projectos como mercados interessantes  para a venda dos 
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produtos (vide entrevistas em anexo pp. 537 a 595).
 Na análise realizada é notório, na maioria das iniciativas, um 
esforço de internacionalização e de procura de novos mercados. Um 
dos projectos com mais sucesso, a este nível, é o Liliana Guerreiro. A 
designer espera aumentar exponencialmente as vendas no mercado 
internacional já em 2014, na sequência das encomendas que obteve 
no início deste ano em duas feiras internacionais de joalharia (vide 
pp. 566).
 Sublinha-se que das conversas tidas tanto com os designers 
como com os artesãos pudemos constatar que todos eles reconhecem 
os produtos como identitários dos lugares nos quais eles foram co-
criados, tendo sido também consensual a opinião de que os produtos 
são reconhecidos pelo mercado como produtos significantes e 
comunicantes dos seus territórios de origem (vide entrevistas em 
anexo pp. 537 a 595).
  Constatou-se que em todas as iniciativas do estudo de caso 
múltiplo existiu um compromisso material e imaterial não só dos 
seus promotores, mas também da totalidade da rede de actores (isto 
significa a construção de constelações de valor)e que estes projectos 
continuam a contribuir efectivamente para a ressignificação dos 
territórios. Simultâneamente observamos que a grande maioria das 
experiências apresentadas nas sete narrativas do cap. 5 que dependiam 
fundamentalmente de investimentos financeiros externos aos actores 
envolvidos nos projectos, resultaram em experiências efémeras. 
 Podemos agora concluir que, quando as iniciativas são 
estruturadas, com elevados níveis de compromisso pela totalidade 
da rede de actores envolvida em cada projecto, com o objectivo 
de gerarem fluxos positivos sócio-económicos, a probabilidade 
da sua sustentabilidade enquanto negócio, e consequentemente 
da sustentabilidade dos seus lugares de desenvolvimento, é 
significativamente mais elevada, do que nos casos onde não se 
verificam esses objectivos e compromissos. Como os designers 
assumiram nestas experiências muitos níveis de compromisso 
colaborando e estimulando na maioria das iniciativas a criação de 
múltiplas e variadas relações, través da promoção de diálogos com 
outros especialistas sobre áreas de incerteza (Cross, 2011) consideramos 
que nas iniciativas de parceria do Design com as Técnicas Artesanais, 
o Design se apresenta como uma disciplina de forte teor relacional.
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3ª proposição

A convergência de interesses entre artesão (com “talento”) e 
designer (com “talento”), quando capaz de construir uma relação 
de cumplicidade, projecta-se na qualificação e duração da obra 
produzida, contribuindo para a dimensão global das identidades 
locais.

Nos sete projectos incluídos no estudo de caso múltiplo, tanto os 
designers como os artesãos denunciaram a necessidade de estabelecer 
relações de cumplicidade tais que lhes permitiram experimentar, 
percepcionalmente, que esses momentos, em que estão juntos a 
criarem e a produzirem, são momentos de trabalho realizados com 
grande satisfação (vide entrevistas em anexo pp. 537 a 595).

Aos designers ouvimos dizer, repetidas vezes, que criam mais 
depressa no ambiente das oficinas dos artesãos, e que os artesãos são 
muito interventivos e críticos na co-criação, o que permite afinar os 
projectos mais rapidamente. Os artesãos revelaram que gostam de 
trabalhar, e explicar e ensinar as suas técnicas aos designers, e que eles 
(designers), estudam as técnicas artesanais e sugerem novas soluções 
que, com alguns ajustes, as velhas técnicas conseguem também 
construir. 

Nestas parcerias os artesãos consideram que, nestes momentos 
em que trabalham com os designers, a sensação de grande isolamento 
que normalmente sentem no seu trabalho desaparece. Por outro lado, 
os designers disseram que encontraram com os artesãos um tempo 
lento que não conheciam.

Muitos dos designers e artesãos, que trabalham nestas parcerias, 
revelaram que os projectos nos quais se revêem permitem-lhes uma 

6.3
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forma de viver na qual o trabalho está incluído, que lhes é gratificante 
e cada vez mais apreciada e reconhecida pelo público.

Analisaremos de seguida, e individualmente em cada projecto, 
nos níveis de compromisso estabelecidos e já apresentados, as relações 
entre os designers, os artesãos e o mercado.

Capuchinhas de Montemuro 

Neste projecto as artesãs trabalham, desde 1987, com a Designer 
Helena Cardoso, e já desde há 17 anos com a Designer Paula Caria. 
Foi referido pelas artesãs que os momentos em que estão a co-criar 
e a co-produzir com a designer na oficina, não são sentidos como 
trabalho, mas que, no prazo determinado, tudo aparece feito. Cita-
se: Chega aqui e vamos fazendo, depois ela tem que ir trabalhar e nós 
também (vide pp. 561). Percebe-se que há muita cumplicidade e 

6.16 Diagrama de análise da 3ª 
proposição: Capuchinhas de Montemuro. 

Identificação das relaçõs assumidas 
entre os designers e os artesãos com os 
ptojectos e destes com o mercado. 
D: designers; A: artesãos; M: mercado

  relações locais;
  relações globais
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amizade entre todas, que deste modo fazem peças de vestuário que 
são, como disse de novo a Ester: o corte é moderno, mas a terra está 
presente (vide pp. 558).
Com os outros designers, com os quais trabalham mais 
esporadicamente, as relações de trabalho são boas e dão visibilidade 
à marca, mas não sustentam o projecto.

Os clientes das Capuchinhas são também considerados pelas 
artesãs muito importantes para o processo de criação, porque é através 
dele que têm a percepção de quais são os produtos mais apreciados, 
o que lhes permite gerir o desenho de novas peças. Há uma grande 
aproximação dos clientes às artesãs, uma vez que o maior número de 
vendas se realiza com clientes privados, que apreciam os produtos e 
compreendem os seus custos de produção. Normalmente são clientes 
de mais do que um produto, que acabam por visitar as Capuchinhas de 
Montemuro na oficina, solicitando, não raras vezes, produtos únicos. 

As artesãs revelaram que têm crescido gradualmente e que não 
querem ser produtoras industriais. Consideram que é a qualidade do 
seu trabalho artesanal, associado ao trabalho dos designers, que as 
distingue no mercado. É também essa qualidade, que lhes dá prazer 
diariamente, que é percebida pelo mercado (vide pp.562).

Liliana Guerreiro

Nas várias conversas tidas com a Liliana foi percebido que há neste 
projecto uma enorme cumplicidade entre os artesãos e a designer, que 
por sua vez se estende também aos clientes.

A grande qualidade do desenho da Liliana é exponenciada pela 
excelência do domínio da TécnicasArtesanal de filigrana dos dois 
artesãos, havendo presentemente uma enorme cumplicidade nos 
processos de co-criar e co-produzir, que é publicamente assumida 
com a assinatura da designer e dos artesãos em todas as jóias. 

Com a maioria dos clientes há um conhecimento individual, 
referindo a Liliana que recebe diariamente manifestações de agrado 
da parte das clientes relativamente às peças, considerando as clientes, 
muitas vezes, que as jóias são baratas. Isto significa que o valor 
percebido é superior ao valor pago (vide pp. 568). 

A grande proximidade que neste projecto existe entre artesãos 
e designer é muito visível para os clientes da marca. Uma vez que há 
muitas solicitações para visitar as oficinas da designer e dos artesãos, 
neste momento, as visitas fazem-se por marcação. Neste projecto 
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também se observou que o trabalho é aqui um modo de vida, como 
disse a Liliana: a relação com os artesãos também já é de afecto e amizade, 
quase como um casamento, constrói-se diariamente (vide pp. 567) (...) a 
empresa sou eu e eu sou a empresa (...) (vide pp. 568). 

Boa Boca Gourmet

Constata-se também neste projecto uma enorme cumplicidade entre 
designers e artesãos, uma vez que a empresa está no mercado desde 
2009 e só vende produtos alimentares produzidos artesanalmente, 
não tendo nenhum contrato de exclusividade com os artesãos com 
os quais estabelece parcerias (vide pp. 593-94). Esta realidade implica 
muito respeito e confiança nas parcerias estabelecidas.

Contudo, neste projecto os artesãos não têm nenhuma 
visibilidade na marca, embora ela seja sustentada pelo fazer artesanal 
dos artesãos. A invisibilidade dos artesãos é também uma realidade 
no momento das vendas. A marca manifesta a vontade de manter 
uma aproximação do cliente aos produtos pelo contacto físico no  

6.17 Diagrama de nálise da 3ª 
proposição: Liliana Guerreiro. 

Identificação das relaçõs assumidas 
entre os designers e os artesãos com os 
ptojectos e destes com o mercado. 
D: designers; A: artesãos; M: mercado.

  relações locais;
  relações globais
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no acto da compra (vide pp. 594). Os seus clientes são pela empresa 
considerados  de classe média-alta (vide pp. 593).

De todos os projectos, que constituem o estudo de caso 
múltiplo, percebeu-se que esta empresa é a que dá menos visibilidade 
aos artesãos e é a que tem crescido mais devagar, não tendo conseguido 
crescer nos últimos anos no mercado internacional. Simultaneamente, 
sentiu bastante a recessão económica portuguesa (vide pp.595).

As relações entre designers, artesãos e mercado são nesta 
iniciativa visíveis nos momentos de co-criar, co-produzir, comunicar 
e re-promover o projecto, e capazes de envolver o mercado na 
comunicação e re-promoção da marca.

Saberes e Fazeres da Vila

Esta experiência é muito particular dentro dos projectos do estudo de 
caso múltiplo, porque é suportada pelo serviço de hotelaria da própria 
empresa, através do qual se pode experienciar todos os produtos e 
serviços artesanais do projecto. Esta possibilidade, de experiência dos 
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6.18 Diagrama de análise da 3ª 
proposição: Boa Boca Gourmet. 

Identificação das relaçõs assumidas 
entre os designers e os artesãos com os 
ptojectos e destes com o mercado.
D: designers; A: artesãos; M: mercado.

  relações locais;
  relações globais



re-promovergerir
redes locais

gerir
redes globais

comunicarco-produzirco-criarpromoveridentificar

D

A

M

D
+
A

D
+
A
+
M

Interpretação cruzada do  estudo de caso múltiplo

384

produtos no seu local de origem, é aqui factor muito positivo para 
a visibilidade da marca. Os clientes do hotel normalmente passam a 
ser clientes habituais do mesmo e dos produtos Saberes e Fazeres da 
Vila (vide pp. 554).

Há muitos clientes que vão também ao hotel na sequência da 
aquisição dos produtos da Burel factory e da PDF gourmet em diversas 
lojas, das quais destacamos a Loja Burel do Chiado, em Lisboa, 
acontecendo também o recíproco, isto é, há clientes que procuram 
os produtos das marcas depois de uma estadia no hotel (vide 553-55).  

É sentido neste projecto que há uma grande cumplicidade 
entre os vários artesãos que nele trabalham e os seus promotores. 
Este espírito é também transmitido aos designers portugueses e 
estrangeiros com os quais a empresa trabalha, que frequentemente 
vão criar para Manteigas em co-autoria com os artesãos (vide pp.553)

Actualmente, também já ocorrem visitas às oficinas, em 
Manteigas, e como muitas das pessoas interessadas nas visitas são 
estrangeiras e não falam português, o projecto necessitou também 
de envolver novas pessoas, que não detêm saberes tradicionais da 

6.19 Diagrama de análise da 3ª 
proposição: Saberes e Fazeres da Vila. 

Identificação das relaçõs assumidas 
entre os designers e os artesãos com os 
ptojectos e destes com o mercado.
D: designers; A: artesãos; M: mercado.
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região de Manteigas, mas que conseguem comunicar bem, em 
diversas línguas, esses saberes e, assim, estabelecer a ponte com os 
artesãos (vide pp.551). Também nos foi referido que, quando os 
designers estrangeiros vêm para Manteigas co-criar com os artesãos, 
a questão da língua não constitui impedimento para os diálogos entre 
os designers que não falam português, e os artesãos que não falam 
inglês. Esses diálogos são mantidos pelos saberes fazer de ambos, e 
traduzem-se em momentos positivos tanto para artesãos como para 
designers (vide pp.553). 

De novo, aqui, os clientes são pela empresa considerados 
de classe média-alta, sendo a maioria dos clientes actualmente 
portugueses (vide pp. 561). Os promotores e gestores do projecto 
dizem que ele está a crescer de forma gradual e que já passou a fase 
de incubação (vide pp. 555).

As relações entre a designer e os artesãos e o mercado são visíveis 
nos momentos de co-criar e comunicar, sendo particularmente 
importante na fase de re-promover a marca, como se observa na 
figura 6.19.

6.20 Diagrama de análise da 3ª 
proposição: Técnicas Artesanais, Soluções 
Actuais.

Identificação das relaçõs assumidas 
entre os designers e os artesãos com os 
ptojectos e destes com o mercado.
D: designers; A: artesãos; M: mercado.

  relações locais;
  relações globais
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Técnicas Artesanais, Soluções Actuais

Este projecto estruturou-se a partir de relações de cumplicidade 
estabelecidas anteriormente ao próprio projecto, entre os 
designers Álbio e Kathi e os vários artesãos que vieram a constituir 
posteriormente a rede de actores do mesmo (vide pp. 571). É, neste 
caso, possível dizer que a rede complexa de actores esteve presente 
desde o início do projecto, porque se conseguiram estabelecer 
previamente estas cumplicidades. Relações que foram crescendo com 
o próprio projecto e que permitiram construir novas cumplicidades 
junto de artesãos que não se conheciam anteriormente.

A sensibilidade ao mercado nesta iniciativa foi estratégica 
para o arranque do projecto, uma vez que a experiência, enquanto 
TASA, inicia-se precisamente a partir de uma análise do mercado 
que possibilitou identificar oportunidades de trabalho e nichos 
de mercado. As  relações entre designers, artesãos e mercado são 
muito visíveis nos momentos de identificar, co-criar, comunicar e 
re-promover o projecto, como se pode observar na figura 6.20.

Design & Ofícios
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6.21 Diagrama de análise da 3ª 
proposição: Design & Ofícios. 

Identificação das relaçõs assumidas 
entre os designers e os artesãos com os 
ptojectos e destes com o mercado. 
D: designers; A: artesãos; M: mercado.

  relações locais;
  relações globais
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As residências criativas, desenvolvidas no âmbito deste projecto, 
realizaram-se em quatro edições, nos últimos quatro anos, tendo um 
número signficativo dos artesãos e dos designers, participado em mais 
do que uma das suas edições, com muito interesse e entusiasmo (vide 
pp 547) . Contudo, do estudo de caso múltiplo, é nesta iniciativa que 
as relações entre os designers e os artesãos são as mais recentes. No 
Design & Ofícios, os próprios designers são também o seu público 
alvo, assim na sequência das residências, de curta duração, continuam 
a co-criar e co-produzir juntos com os artesãos. Estes factos reflectem-
se na figura 6.21, sendo visível a presença simultânea dos três actores 
nos momentos de re-criar, co-produzir e re-promover, mas, em 
nenhum dos momentos, atingem as maiores dimensões representadas 
nos projectos anteriores.
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6.22 Diagrama de análise da 3ª 
proposição: Água Musa.

Identificação das relações assumidas 
entre os designers e os artesãos com os 
ptojectos e destes com o mercado. 
D: designers; A: artesãos; M: mercado.

      relações locais;
  relações globais
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Agua Musa

O Água Musa é, de todas as iniciativas do estudo de caso múltiplo, 
a mais recente, tem o seu início em 2011, mas as relações de trabalho 
e de amizade entre designers e artesãos são muito anteriores ao ano 
de 2011. De resto, mais uma vez neste projecto, a cumplicidade entre 
artesãos e designers é determinante para o êxito de todo o processo 
e visível também na colecção Água Musa, que apresenta uma grande 
coerência formal, tendo sido, no entanto, desenvolvida por um 
grupo muito alargado de artesãos e designers, num curto espaço de 
tempo. A cumplicidade existente no grupo, revelada pela colecção, 
tem sido reconhecida pelo público, nas várias exposições nacionais e 
internacionais (vide pp. 582). 
Na fig. 6.22 observa-se que na comunicação e re-promoção da marca 
há um forte envolvimento, à escala global, dos artesãos, dos designers, 
e do mercado.

Considerações finais sobre a 3ª proposição

Na maioria destes projectos é percebida a importância de uma grande 
cumplicidade entre artesãos e designers para o sucesso dos projectos, 
considerando os próprios que, quando estão juntos a trabalhar, o 
fazem com muito prazer, chegando em algumas das iniciativas a 
considerarem esses momentos como momentos em que não sentem 
que estão a trabalhar, mas em que tudo aparece feito, no tempo certo 
(vide entrevistas em anexo, pp. 537 a 595).

Nos projectos com mais tempo de implementação, das 
Capuchinhas de Montemuro, da Liliana Guerreiro, da Boa Boca 
Gourmet, e ainda do Saberes e Fazeres da Vila, observou-se que os 
clientes dos projectos são apreciadores de mais do que um produto, 
e de que passam frequentemente a clientes recorrentes e habituais, 
constituindo-se como excelentes promotores dos produtos e serviços 
desenvolvidos no âmbito dos projectos.

Os nichos de mercado destas iniciativas, com as excepções 
dos projectos TASA e do Design & Ofícios, não foram determinados 
previamente, antes de se co-criarem os primeiros produtos. O público 
alvo foi sendo determinado pelo encontro de afinidades entre os 
produtos e determinadas pessoas que os apreciaram e adquiriram. Em 
todos os projectos o perfil dos clientes é muito semelhante: são pessoas 
com muita mobilidade, que apreciam a qualidade destes produtos 
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com tempo humano, e que procuram, através da sua aquisição, obter 
um produto duradouro, a partir do qual, eles próprios, conseguem 
contar a história de uma experiência capaz de lhes criar a sensação da 
conquista de um tempo lento que não têm, mas que desejam.

Torna-se cada vez mais frequente que os clientes destes projectos 
se queiram deslocar aos lugares de origem dos produtos, procurando 
conhecer melhor os seus criadores, estabelecendo muitas vezes relações 
de amizade, tanto com os designers como com os artesãos.

As relações entre designers, artesãos e mercado acontecem em 
todos os projectos pelo menos em dois níveis de compromisso, e em 
alguns deles verifica-se que se concretizam em quanto níveis, sendo 
muito frequentes nos momentos de co-criar, comunicar e re-promover 
os projectos, como se observa nas figuras que se apresentaram, relativas 
à 3ª proposição (vide pp.380 a 387).

É possível constatar que a grande maioria dos projectos agora 
analisados estão a crescer de forma muito gradual e sustentada, 
observando-se que há um envolvimento muito grande do conjunto 
das pessoas que neles é implicado. Deste modo, considera-se a 
cumplicidade estabelecida entre as várias pessoas envolvidas nas 
iniciativas e, em particular, entre designers e artesãos, é uma variável 
determinante e indutora de sucesso, sem a qual os projectos não 
teriam idêntica viabilidade.

Tendo observado que estes sete projectos continuam a promover 
novas iniciativas, que permitem desenvolver renovadas relações com 
nichos de mercado, pode-se concluir que, quando se estabelecem 
interesses convergentes entre artesãos e designers, as Técnicas 
Artesanais, nos diálogos com o Design, apresentam-se como engenho 
indutor de projectos capazes de gerar valor acrescentado – lucro 
financeiro e valores emocionais como a amizade, cumplicidade e 
empoderamento – para os parceiros neles envolvidos, que se reflectem 
na ressignificação dos seus Lugares de desenvolvimento.
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O aumento de interesse sobre as relações do Design com as Técnicas 
Artesanais, observado na primeira parte da tese, verificou-se também 
em Portugal, sendo muito visível pelo elevado número de projectos 
realizados em parceria entre designers e artesãos, a partir da última 
década do séc. XX, de que se realizou uma amostra no capítulo 5. 
A amostra referida teve como objectivo a identificação de práticas 
úteis ao desenvolvimento de novas metodologias, pelo Design, para 
a valorização das identidades dos territórios de carácter urbano-rural. 
Este objectivo produziu um resultado não esperado no início da 
investigação, que se materializou numa compilação de experiências de 
parceria realizadas em Portugal nos últimos 25 anos, que se designou 
por Design e Técnica na significação dos lugares: sete olhares.

Observou-se que a maioria destas iniciativas foi promovida 
com o objectivo de demonstrar a capacidade de transcriação das 
Técnicas Artesanais pelo Design, de forma a torná-las adequadas 
às actuais exigências de consumo. No entanto, os motivos que as 
despoletaram foram diversos, tendo-se verificado que, em todos os 
projectos, os seus promotores consideraram que as Técnicas Artesanais 
são um conhecimento rico e identitário dos lugares que tem sido 
negligenciado, porque os seus produtos deixaram, na sua grande 
maioria, de ter oportunidade de comercialização na sociedade actual. 

A combinação de saberes tácitos e técnico-científicos entre 
artesãos e designers foi apreciada e considerada muito profícua, 
pelos actores envolvidos na grande maioria das experiências. A oficina 
artesanal revelou-se, nas experiências, um espaço estimulador de 
criatividade – usando a expressão de Sennet, como um laboratório 
filosófico de pragmatismo (Sennet, 2010) – indutor de inovação 
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pela combinação dos conhecimentos mais teóricos e globais dos 
designers, e dos conhecimentos mais práticos e locais dos artesãos. 
Das experiências referidas destacamos como bons exemplos, deste 
tipo de combinação de conhecimentos, as parcerias: Helena Cardoso 
e as artesãs das Capuchinhas de Montemuro; Liliana Guerreiro e os 
artesãos Joaquim e Guilherme Rodrigues; assim como a dupla Álbio 
Nascimento e Kathi Stertzig e os vários artesãos integrados na rede 
do projecto Técnicas Ancestrais, Saberes Actuais.

As experiências mais gratificantes, tanto para os artesãos como 
para os designers, são aquelas nas quais o respeito pelo conhecimento 
de cada um e a transparência no processo de criação e produção 
permitiram estabelecer cumplicidades entre o artesão e o designer, 
capazes de atingir qualidade a vários níveis:
•	  no valor significativo (capacidade de identificar os valores 

distintivos do território); 
•	 no valor técnico (qualidade dos materiais e das habilidades 

técnicas); 
•	 no valor estético (capacidade de actualização da evocação 

tradicional das técnicas artesanais às novas necessidades culturais 
de consumo); 

•	 no valor económico (geração de fluxos de rendimentos positivos 
capazes de garantirem a sustentabilidade dos negócios). 
Estamos a falar do que Tomás Maldonado, em 1991, designou 

por qualidade total quando reviu a redacção da sua obra, Design 
Industrial, escrita em 1976, na qual, como já se referiu, apresentou 
uma primeira definição de Design. Na revisão desta definição, o 
autor revela a sua posição sobre o papel da disciplina do Design 
num mundo em constante alteração, dizendo que exige uma espécie 
de criação contínua, em que por outro lado a tarefa de recriar tem um 
papel determinante no alcance dessa qualidade (Maldonado, 2009: 103). 
A tarefa de recriação nas iniciativas investigadas é a tarefa das praxis, 
por processos distintos, de designers e de artesãos. Observou-se, no 
cap.5, que a combinação dos seus processos de trabalho foi indutora 
de inovação. Esta constatação vem reforçar a importância da visão de 
Schumpeter sobre inovação. O autor disse que se alcança a inovação 
pela combinação de saberes, ou elementos já existentes ou inventados, 
através de novas combinações (Schumpeter, in Fagerberg, 2004:6). 
Esta ideia da promoção da criatividade pela combinação de saberes 
de várias áreas disciplinares, na contemporaneidade, tem, de resto, 
vindo a ser defendida também por muitos outros autores, como já 
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referimos na parte 1 da presente tese.
Assim, a qualidade total, nos momentos de co-criação e co-

produção na transcriação das Técnicas Artesanais, nos quais se 
combinam saberes existentes, é exponenciada quando se estabelecem 
parcerias entre designers e artesãos, desde que, cada um deles, detenha 
individualmente talento. Contudo, a qualidade centrada apenas nos 
momentos de co-criação e co-produção não garantiu, só por si, como 
vimos no cap.5, a permanência dos projectos no território. Isto deveu-
se, no nosso entender, ao facto observado de a maioria dos promotores 
ter tido, como grande objectivo das iniciativas, a demonstração das 
possibilidades de transcriação das Técnicas Artesanais pelo Design. 
Deste modo, aos designers e artesãos, envolvidos na maioria das 
experiências, apenas foram solicitadas as tarefas de transcriar as 
Técnicas Artesanais e de comunicar os projectos e os seus resultados, 
tendo o trabalho terminado com a criação de protótipos que, 
posteriormente, foram comunicados em variadíssimos suportes, sendo 
os mais comuns os catálogos e as exposições.

6.23 Diagrama representativo das 
iniciativas que nunca estabeleceram 
qualquer relação com o mercado. Estas 
iniciativas nas quais o Design interage 
apenas na materialização de artefactos 
ou na sua comunicação, resultaram em 
experiências efémeras.
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Observamos que a grande maioria das experiências, que 
resultaram  efémeras, não tiveram como objectivo inicial a 
sustentabilidade da própria experiência, pelo que o grau de 
compromisso da rede de actores envolvida nos projectos não implicou 
o trabalho necessário, a montante e a jusante, dos momentos de co-
criação e de co-produção, para que as experiências gerassem fluxos de 
rendimento positivos, isto é, para que se transformassem em negócios 
rentáveis. 

Através da análise cruzada das proposições relativamente ao 
estudo de caso múltiplo, verificou-se que todas as experiências, que 
revelaram no seu desenvolvimento a definição de tarefas a montante 
e a jusante dos momentos de co-criação e de co-produção, são as 
que se mantêm no mercado. Estas tarefas incluem a definição de 
uma estratégia para o projecto, que deve ser entendido como um 
negócio, e que tem que gerar fluxos culturais e económicos positivos, 
o que implica também o planeamento da comunicação, distribuição e 
comercialização dos novos produtos e serviços. Na análise observou-se 

6.24 Diagrama representativo das 
iniciativas que estabeleceram relações 
com o mercado apenas após  conclusão 
da realização dos produtos de serviços. 
Estas iniciativas, nas quais o Design actua 
apenas estratégicamente nos níveis dos 
processos produtivos e dos sistemas de 
distribuição, resultaram, na sua grande 
maiora, em experiências efémeras. 
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que as experiências que conseguiram identificar o seu público-alvo 
e, a partir dele, identificar oportunidades de trabalho, são as que 
revelaram maior capacidade de crescimento.Verificou-se ainda que a 
rede telemática encurta as distâncias entre o momento de co-produção 
e o mercado e é, cada vez mais, um meio de divulgação e promoção 
dos projectos, de vendas dos produtos, e uma facilitadora de diálogos 
com os clientes. 

O estudo de caso múltiplo tornou evidente que os diálogos que 
procuram a valorização do território implicam um conhecimento 
profundo dos Lugares nos quais se realizam, e a criação de uma rede 
de actores capaz de desenvolver um trabalho relacional, cujo grau de 
complexidade varia de projecto para projecto.

 Voltando ao conceito de qualidade total, Maldonado (1991) 
esclareceu que, para que esta seja alcançada é necessário que todas 
as capacidades participem em todas as fases do ciclo produtivo e, se 
necessário, trocando frequentemente de papéis e de tarefas (Maldonado, 
2009:103). No ciclo produtivo o autor inclui o contributo de várias 

6.25 Diagrama representativo das 
iniciativas que se estruturaram a partir 
da identificação de oportunidades 
e necessidades do mercado Estas 
iniciativas, nas quais o Design actua 
estratégicamente estabelecendo políticas 
de actuação com missões estabelecidas 
a partir de contextos bem definidos, 
revelaram-se capazes de permanecer no 
mercado, contribuindo efectivamente 
para a ressignificação dos seus lugares de 
desenvolvimento. 
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áreas disciplinares.
Confirmando a pertinência desta definição de Maldonado, 

observou-se, no estudo de caso múltiplo, que as tarefas de identificar 
oportunidades, implementar os projectos, co-criar, comunicar, fazer 
a gestão das redes locais e globais, e re-promover, são realizadas por 
actores com características diversificadas. Constatou-se que o Design 
assumiu, em cada um dos projectos do estudo de caso múltiplo, no 
mínimo, cinco níveis de compromisso, como se pode observar nos 
gráficos da 2ª proposição (vide pp.367 a 376). No entanto, os projectos 
mostraram-se mais profícuos quando, para além de completarem o ciclo 
de trabalho representado na figura 6.25, a cumplicidade estabelecida 
na fase de co-criação e co-produção é mantida e alimentada através 
de um processo de transparência ao longo de toda a cadeia de valor 
do produto, desde a selecção dos materiais até ao cliente final, como 
se pode observar pelos gráficos da 3ª proposição (vide pp. 380 a 387).

Essa relação de cumplicidade é reconhecida pelo público que, 
num número significativo de vezes, também se torna cúmplice dos 
projectos, estabelecendo muitas vezes um conhecimento pessoal, quer 
com os artesãos, quer com os designers, que se concretiza na troca 
de correspondência e  em visitas a feiras, exposições, bem como às 
oficinas artesanais que se situam nos locais de origem dos produtos. 
Esta aproximação entre o público e os artesãos e designers foi revelada 
pelos designers e pelos artesãos como muito gratificante para todos. 
Deste modo, o território é não só comunicado através dos produtos 
e serviços materializados pelo projecto, como as suas realizações 
trazem aos Lugares novas pessoas que neles procuram adquirir novos 
conhecimentos e sentir novas experiências.

Podemos concluir que a combinação de saberes entre as 
Técnicas Artesanais e o Design pode contribuir, efectivamente, para 
a valorização da identidade dos territórios, ressignificando-os, desde 
que se desenvolvam os procedimentos necessários que permitam o 
cumprimento da 2ª e da 3ª proposição estabecidas. Neste sentido, na 
3ª parte da tese apresentaremos dois ensaios: um, de um modelo no 
qual se estabelecem linhas estratégicas facilitadoras para a estruturação 
de parcerias cultural e economicamente viáveis; e um outro, de uma 
plataforma de mediação que procura aproximar os três tipos de actores 
estruturantes destas iniciativas: designers, artesãos e mercado. Para o 
desenvolvimento destes ensaios foi fundamental a nossa participação 
no projecto Editoria: design, artesanato e indústria que se apresenta 
também na parte 3. 
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Projecto 
e dois ensaios
Nesta parte, apresenta-se o projecto Editoria: 
Design, Artesanato e Indústria, que promove os 
sentidos dos Lugares, através da materialização 
de novos artefactos que nos contam novas 
histórias da cidade de Guimarães, criados por 
um processo, realizado por artesãos e designers, 
de miscigenação de técnicas. A partir do mesmo 
projecto, ensaia-se uma estratégia de mediação 
na rede telemática, para promover novos 
diálogos entre o Design e as Técnicas Artesanais.

3 ª  pa rte
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Enquadramento no âmbito de Guimarães 
Capital da Cultura

O projecto Editoria: Design, Artesanato e Indústria foi um projecto 
enquadrado nas políticas dirigidas à regeneração social, económica 
e urbana, inscritas no programa de Guimarães Capital Europeia da 
Cultura, em 2012, para o qual fui convidada como coordenadora 
científica do projecto e, simultaneamente, para coordenadora 
editorial do catálogo Editoria177, publicado pela Fundação Cidade 
de Guimarães, em Junho de 2013.

Neste projecto, procurou-se revelar a aptidão e a oportunidade 
do Design, enquanto actividade contextual e relacional, para 
identificar os elementos caracterizadores dos lugares, para os 
amplificar e redesenhar, potenciando um recurso local e reinventando 
as habilidades tradicionais, ao criar um conjunto inédito de produtos 
– artefactos, dispositivos e serviços (Providência, 2009) –  de acordo com 
as exigências impostas por códigos de um mercado global.

O Design contextual implica o conhecimento sobre as 
condições de possibilidades dos lugares, através da investigação 
de territórios concretos, caso a caso, abrindo-se a oportunidade à 
construção de políticas culturais para sustentar e promover a defesa 
dos lugares, não esquecendo os recursos naturais, a biodiversidade 
e, consequentemente, as suas identidades construídas e imaginadas.

Partindo deste pressuposto, iniciámos o projecto com uma 
revisão bibliográfica sobre as características do Vale do Ave, região 
geográfica onde se localiza a cidade de Guimarães, cujo património 

177. Albino, C. (coord. editorial). (2013). Editoria: Design, Artesanato e Indústria. 
Guimarães, Ed. Fundação Cidade de Guimarães.
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urbano edificado foi classificado, em 2011, pela UNESCO, como 
Património da Humanidade. A região do Vale do Ave localiza-se a 
norte de Portugal, entre o rio Ave e o rio Cávado. É uma região onde 
se verifica uma diluição de fronteiras entre o urbano e o rural. O 
seu território foi historicamente construído por estruturas territoriais 
difusas, de origem pré-industrial, ainda hoje muito presentes e visíveis 
na sua morfologia minifundiária.

Como apontam os geógrafos Bento Gonçalves e Francisco 
Costa, esta região apresenta-se como:

(...) um modelo de território urbano disperso, caracterizado pelo 
predomínio dos padrões da urbanização e industrialização difusos, 
onde a plurifuncionalidade do uso do solo (agricultura familiar e 
a indústria) se interconecta, dando origem a um modelo difuso de 
indústria (comércio – exploração agrícola – serviços – habitação). 
(…) O padrão difuso deste território é, assim, a sua imagem de 
marca, onde a dispersão não se poderá entender senão na sequência 
de um modelo, historicamente construído e que é explicável pelas 
vicissitudes da indústria que surgiu na continuidade de um 
artesanato disseminado pelas explorações agrícolas. (Gonçalves e 
Costa, in Mendes e Fernandes, 2002: 55)

Numa releitura local desta região – com uma população que 
ultrapassa os 512 000 habitantes e uma densidade populacional de 
411,3 hab km2, representa mais de 5% da população do continente e 
aproximadamente 14% da população residente da região norte. (…) 
33% da população tem menos de 25 anos, é uma das populações mais 
jovens da Europa, (apenas 11,9% da população tem mais de 65 anos)178 
– este território configura-se como uma realidade que apresenta 
múltiplas características próprias da complexidade dos territórios 
contemporâneos de carácter urbano-rural, onde o triângulo da 
pluriactividade (Magalhães, 1984) dos activos – indústria, agricultura 
e actividades complementares associadas à habitação – é fundamental 
para a sua caracterização, ou sobrevivência, e potencia o seu desenho.

Esta realidade possibilitou ensaiar e projectar, à escala local, um 
modelo de desenvolvimento sustentável para o território, possível de 

178. In Plano de Desenvolvimento Social 2007-2008, Rede Social do Concelho de 
Guimarães, Fevereiro de 2007, Documento a submeter ao Concelho Local de Acção 
Social.
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ser transportado para uma escala mais alargada, como a da Europa.
Esta visão, à escala europeia, tem vindo a sedimentar-se, 

ganhando tangibilidade pelo pensamento de prestigiados autores, 
entre os quais se destaca Steiner (2007), ao referir:

A paisagem Europeia metaforicamente, mas também 
materialmente, foi moldada, humanizada, por pés e mãos. Como 
em nenhuma outra parte do globo (…) a paisagem tomou forma, 
não tanto devido ao tempo geológico como ao tempo histórico – 
humano.(…) O génio da Europa é aquilo que William Blake 
teria chamado “a santidade do pormenor diminuto”. É o génio da 
diversidade linguística, cultural e social, de um mosaico pródigo que 
muitas vezes percorre uma distância trivial, separando por vinte 
quilómetros, uma divisão entre mundos. (Steiner, 2007)

Portugal, à escala da Europa, é um país muito heterogéneo, 
reconhecido pela sua altíssima diversidade cultural, geográfica, 
social e económica (Barreto, 2007), onde nem sempre os recursos 
existentes são explorados de forma sustentada, ética e com a desejável 
perspicácia económica, capaz de gerar riqueza nas comunidades locais. 
Assim sendo, procurou-se resgatar os valores do Vale do Ave, e o 
conhecimento local, criando estratégias de revitalização sociocultural e 
económica, recorrendo ao Design enquanto aglutinador e dinamizador 
de conhecimentos úteis à valorização do próprio território. Os valores 
distintivos deste território são apontados por Pereira(2009) citando 
vários autores, do seguinte modo:

Persistentemente populoso, minifundiário, ainda reconhecível pelo 
verde e pelas águas, as fronteiras do Minho plasmam e expandem-se 
de um modo mais complexo, todavia, difuso. As cidades reclamam 
passos consistentes de qualificação ambiental e de cultura; a indústria 
pugna pela criatividade e inovação tecnológica; e a agricultura 
reconverte-se ao turismo (Bandeira, 2009). (...) três características 
caracterizam o Minho, ou o tornam singular, pela forma, pelo 
estilo, ou pela intensidade: o modelo familiar e os componentes 
em torno da natalidade, que o qualificam como viveiro fecundo 
da nação; a emigração, a sua verdadeira vocação demográfica, 
(Ribeiro , 1970:348) e por último a transbordante exuberância 
religiosa e festiva (Dias, 1970). (Gonçalves, Remoaldo, Costa, 
cit. in. Pereira, 2009)
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Potenciar estes valores distintivos do Vale do Ave com 
criatividade foi, e continua a ser, uma necessidade emergente, mas 
que necessita de ser resgatada através do conhecimento da experiência 
do lugar, com o objectivo de a reconstruir, com base em características 
matriciais locais.

Neste âmbito, a investigação teórica realizada, associada a um 
estudo do território de carácter etnográfico, permitiu constatar que o 
artesanato condicionou a construção deste território, encontrando-se, 
ainda hoje, muito presente nesta região; contudo, é também notória 
a falta de um plano estratégico para a sua viabilidade económica e 
social.

Justifica-se, desta forma, a nossa escolha no projecto Editoria: 
Design, Artesanato e Indústria de reinterpretar, pelo Design, os ofícios 
tradicionais que ainda são significativos no território, resgatando e 
inovando as suas linguagens através da cultura material: através da 
reinvenção da pequena escala; a dos artefactos locais, reinventando-os 
em diálogo com as exigências de um mercado global. Procurou-se 
relacionar o património material e imaterial do Vale do Ave, com 
as ofertas culturais contemporâneas, através de uma reinterpretação 
das Técnicas Artesanais – dos bordados, da latoaria, da cerâmica, dos 
curtumes e ainda transformação do chifre – pelo Design.

Os produtos criados são considerados, aqui, metaforicamente, 
como veículos de transporte de uma cultura local a um território 
global, pelo que procuram ser reveladores dos valores identitários 
deste território, nomeadamente dos valores materiais do património 
construído, assim como dos valores materiais e imateriais associados à 
história e às estórias, aos rituais, à etnografia, às práticas alimentares, à 
indústria e, ainda, a outros valores distintivos que foram identificados, 
denunciando a riqueza e expressividade da cultura local. O Design, 
como articulador deste complexo processo procurou, neste contexto, 
inovar com a apropriação da tradição, através da reconfiguração da 
memória, da matéria e da técnica, associando novos programas 
resultantes de novas necessidades práticas, simbólicas, emocionais, 
procurando proporcionar novas experiências culturais.

A ambição foi a de possibilitar a regeneração social, económica 
e urbana deste território, pela participação comunitária, e em 
simultâneo dar-lhe visibilidade, pelo seu enquadramento no evento 
Guimarães Capital Europeia da Cultura em 2012, através de um 
colóquio de apresentação pública do projecto no espaço do Café 
Concerto do Centro Cultural Vila Flor, a 6 de Dezembro de 2012, no 

7.1 Editoria: design, artesanato e 
indústria: convite para a apresentação dos 
objectivos do projecto, no Palácio de Vila 
Flor, Guimarães, em Dezembro de 2012.
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qual apresentei o enquadramento do projecto e se realizou a estreia do 
vídeo Editoria179, editado expressamente para comunicar o projecto. 
No mesmo mês de Dezembro, no dia 22, realizou-se a inauguração 
de uma exposição na Plataforma das Artes na Cidade de Guimarães, 
com os artefactos das Técnicas Artesanais envolvidas no projecto. 
O projecto teve a sua mostra final, no Palácio do Centro Cultural 
Vila Flor, de 28 de Junho a 28 de Julho de 2013, onde, para além dos 
novos artefactos produzidos, a primeira edição da Colecção Editoria, 
se mostrou também, através de fotografias, a história do processo 
do projecto. Na inauguração da exposição, foi lançado o catálogo 
do projecto – uma publicação, assim como a primeira edição da 
Colecção Editoria.

Explorou-se, desta forma, a vocação de mediador cultural do 
Design.

179. O vídeo pode ser visualizado no sítio http://vimeo.com/55023964.

7.2 Editoria: design, artesanato e 
indústria: exposição de apresentação 
dos objectivos do projecto, realizada na 
Plataforma das Artes, Guimarães, em 
Dezembro de 2012.
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7.3 Editoria: design, artesanato e 
indústria: exposição dos resultados do 
projecto, realizada no Centro Cultural de 
Vila Flor, Guimarães, de 28 Junho a 28 
de Julho de 2013.
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O processo

Editoria: Design, Artesanato e Indústria propôs-se adaptar, apropriar, 
transcriar e valorizar o património cultural e histórico da região 
de Guimarães, através do seu artesanato ainda inscrito na vida da 
cidade. Simultaneamente, procurou-se resgatar actividades que foram 
identificadas numa análise do território como actividades artesanais 
de valor patrimonial, mas que se encontravam sem perspectivas de 
continuidade no futuro, como o exemplo da produção artesanal de 
transformação do chifre.

O património técnico e formal artesanal resgatado neste 
território, construído por pessoas únicas, potenciou um processo de 
apropriação das técnicas, dos materiais e dos saberes-fazer, capazes 
de induzir um pensamento criativo contemporâneo, construído 
simultaneamente, e de forma partilhada, por artesãos e por designers.

Os artesãos convidados a participar no projecto são todos do 
concelho de Guimarães e vivem especificamente das suas produções 
artesanais. Foram nove os artesãos convidados: Adélia Faria, 
Conceição Ferreira e Isabel Oliveira realizam bordados de Guimarães; 
José Vieira concebe e constrói artefactos em latoaria; Gaspar Ferreira 
cria e realiza produtos em ferro forjado; Jacinto Teixeira cria e produz 
vestuário, calçado e acessórios de moda em peles e couro; a dupla do 
Projecto A2, constituída pela designer e artesã Cristina Vilarinho e 
pelo artesão Alberto Gouveia, concebe e produz artefactos em olaria; 
Jorge Teixeira produz objectos, mormente pentes, em chifre. O Sr. 
Jorge Teixeira é o último artesão português desta arte no Norte de 
Portugal, que só aceitou participar no projecto após algumas tardes 
de conversa tidas comigo, explicando-lhe que ele era detentor de 
um conhecimento único ao qual deveria dar valor, e que Guimarães 

7.2
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Capital da Cultura poderia divulgá-lo. Ficou em aberto a possibilidade 
de voltarmos a trabalhar no sentido da transmissão do conhecimento, 
numa mesma perspectiva semelhante à apontada na história Forma 
do Conhecimento da Técnica, apresentada no próximo capítulo. 

Os designers convidados, e porque o projecto se enquadra numa 
Capital Europeia da Cultura, são todos eles Europeus, pertencem 
a uma jovem geração de designers, e revelam já na sua diversa 
produção, uma afinidade com a temática proposta de resgatar os 
valores identitários locais. Foram sete os designers que integraram este 
projeto, nomeadamente: Aitor Saraiba, Estefânia Almeida, Gonçalo 
Campos, Júlio Dolbeth, Luís Úrculo, Rui Vitorino e Sam Baron.

O projecto, com o seu propósito de laboratório de criação, 
desenvolveu-se num formato de workshop realizado nas oficinas dos 
artesãos. Procurou-se incubar um novo formato de produção cultural, 
através de um processo interactivo de aprender, no qual a experiência 
do fazer é o elemento central de todo o processo de partilha de saberes.

A dificuldade inicial percebida no desenvolvimento dos 
processos de co-criação necessários ao projecto teve a ver com o 
desconhecimento mútuo, quer dos designers, quer dos artesãos, 
dos códigos das praxis ou, se quisermos, dos mecanismos de 
funcionamento destas duas actividades. Assim, a relação de curadoria, 
estabelecida com os designers e com os artesãos, foi-se construindo 
de forma orgânica, através de diálogos sobre as suas práticas de 
trabalho, nos quais foi possível observar uma grande disponibilidade 
e, curiosidade, quer do lado dos artesãos, quer do lado dos designers, 
por perceberem o trabalho uns dos outros. Algumas destas partilhas 
de conhecimentos deram origem, desde logo e de maneira informal, a 
que se descobrissem pontos de interesse e em comum entre designers 
e artesãos, desenvolvendo-se sinergias que vieram, posteriormente, a 
constituir-se em duplas de trabalho, formadas por um artesão e por 

7.4 Editoria: design, artesanato e 
indústria: designers e artesãos nas oficinas 
das bordadeiras..
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um designer.
Nos diálogos estabelecidos entre designers e artesãos foi 

possível encontrar, em cada ideia, e em cada proposta de trabalho, 
possibilidades de experimentação e de partilhas de saber que se foram 
materializando em desenhos e maquetas elaboradas pelos artesãos e 
pelos designers, num processo de grande entusiasmo e curiosidade 

pelo saber do outro. Foi este processo de grande igualdade na partilha 
de saberes que permitiu um olhar – a quatro mãos e, no caso específico 
da olaria, a seis mãos – capaz de inovar com a tradição, propondo-se 
novas narrativas, para novos produtos com valores locais.

Os designers, nas oficinas dos artesãos, aprenderam o tempo 
lento do mestres e conheceram as técnicas, as especificidades dos 
materiais, assim como os artefactos que os artesãos normalmente 
produzem, e ainda, em alguns casos, outros objectos que os artesãos 
designam de produtos de artesanato de carácter artístico, que executam 
quando têm alguma sobra de tempo.

Os artesãos neste processo perceberam o tempo célere dos 
designers e foram ganhando novas perspectivas sobre as possibilidades 
do seu trabalho, arriscaram novas interpretações e aplicações das 
suas técnicas tradicionais, que possibilitaram desenvolver novas 

7.5 Editoria: design, artesanato e 
indústria: designers e artesãos nas oficinas 
dos artesãos..
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funcionalidades, assim como imaginar novas formas para reinventarem 
artefactos.

Este artesanato local – dos bordados de Guimarães, do ferro 
forjado, da latoaria, dos curtumes, da olaria, e da transformação do 
chifre – afirmou-se efectivamente, neste projecto, como património 
capaz de induzir a criação de artefactos contemporâneos de acordo 
com as necessidades e desejos de novos públicos.

As reinterpretações deste património foram múltiplas, desde 
os ícones tradicionais, às histórias nas quais o sagrado e o profano 
se misturaram, até ao património arquitectónico da cidade, entre 
outras estórias da cidade de Guimarães, que de forma diversa 
deram origem a novos artefactos para novas e velhas funções. Estas 
renovadas e variáveis leituras do património material e imaterial local, 
constituíram, pela sua diversidade, a riqueza deste projecto.

No presente exercício, os produtos criados revelam novas 
abordagens ao uso, que se desejam que venham a constituir um 
contribuindo para a qualidade de vida das pessoas. Estes produtos 
têm um aspecto artesanal e são construídos por Técnicas Ancestrais 
que denunciam uma cultura local, que é naturalmente a reminiscência 
de uma cultura que já não existe. O resultado é o casamento entre o 

7.6 Editoria: design, artesanato e 
indústria: artefactos tradicionais de 
Guimarões, produzidos artesanalmente 
nas Técnicas seleccionadas para o 
desenvolvimento do projecto. 

7.7 Editoria: design, artesanato e 
indústria: Técnicas Artesanais presentes 
no concelho de Guimarões seleccionadas 
para desenvolver o projecto.
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antigo e o novo, entre o ancestral genuíno das técnicas tradicionais e 
os novos programas, de uma existência urbana contemporânea. São 
artefactos condicionados pela mobilidade dos públicos, pela falta de 
espaço das suas habitações, pela adopção de novos padrões culturais, 
de novos desejos e ambições, isto é, de novas vivências.

Deseja-se, desta forma, promover a partilha de conhecimentos 
e reencontrar uma desejada ecologia, que proporcione a reabilitação 
do território.
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Resultados

O resultado deste processo deu origem à produção de uma série de 
artefactos identitários deste território, agora registados no catálogo 
Editoria, passíveis de terem reconhecimento global, ultrapassando o 
contexto local. Nas imagens seguintes, mostram-se estes artefactos, 
nomeadamente: barba, sacros corações e bandeira (bordados); uma 
caveira, uma pirâmide e uns quantos corações (transformação de chifre); 
amuleto (olaria); place (ferro forjado); pots e lata/luz (latoaria) e reverso 
(curtumes).

7.3
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7.8 Barba

7.9 Sacros corações

7.10 Bandeira

Em Dezembro de 2013, na Galeria Dama Aflita, no Porto, 
colocaram-se os produtos à venda, na perspectiva de diagnosticar a 
recepção do mercado aos produtos.

Através da concretização e da comunicação deste projecto 
pretendeu-se, com o seu exemplo, desencadear numa reacção 
sistémica, uma série de outras realizações no tecido social, com 
consequências positivas para a regeneração social, económica e 
urbana, com impacte no território, que tiveram repercussões a curto 
prazo, durante o evento de Guimarães Capital Europeia da Cultura, 
em 2012, e que se deseja que venham a verificar, no médio e longo 
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7.11 Uma caveira, uma pirâmide e uns 
quantos corações

7.12 Amuleto

7.13 Place

prazos, através da comercialização das colecções Editoria no mercado 
local e global.

O carácter demonstrativo desta acção à escala local, permitiu 
ensaiar um possível modelo, ou possíveis tipologias estratégicas 
de desenvolvimento sustentável, a implementar nos territórios 
contemporâneos, numa escala mais alargada, como a Europeia, sendo 
este também um desígnio consagrado nas políticas actuais do evento 
Capital Europeia da Cultura, tal como foi pré-definido pelo Conselho 
Europeu.

Ambiciona-se que esta colecção Editoria de 2013 seja a primeira 
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7.14 Pots

7.15 Lata/luz

7.16 Reverso

de muitas outras a realizar, que se pretende que se venham a concretizar 
com uma periodicidade anual. Esta pretensão é sustentada pelo prazer 
e vontade de voltar a trabalhar de novo em processos de co-criação 
semelhantes, manifestados quer pelos designers, quer pelos artesãos, 
nas entrevistas que conduzi, e que agora se transcrevem na íntegra.
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Barba

Júlio Dolbeth, designer

CA – O que é que o motivou a participar no projecto Editoria: 
Design, Artesanato e Indústria?

JD – Interessou-me em particular a estreita relação que existe 
entre a minha área de trabalho, a ilustração e a potencialidade de 
expressão visual ao expandir o suporte para além do papel. O bordado 
requer tempo, dedicação e rigor técnico, o que permite um diálogo 
interessante entre o registo gráfico do desenho a lápis, a minha 
primeira abordagem e o seu processamento dentro destas mesmas 
directrizes.

7.17 Barba
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CA – Como descreve os artefactos que projectaram e produziram? 
(gostaria que explicasse a história / referências que motivou o projecto 
do artefacto.)

JD – Produzimos um lenço dos enamorados, um lenço típico de 
Guimarães em linho, com bordado a fio vermelho. O primeiro desafio 
foi perceber as características dos lenços típicos de Guimarães. Como 
primeira abordagem tentar compreender as regras do desenho e da 
produção de forma a que o resultado final fosse certificado como 
lenço típico regional. Percebi que este primeiro desafio era redutor 
e que a certificação limitava a criatividade, devido às implicações 
demasiado rígidas para conseguirmos esta certificação. Nesse sentido, 
esquecendo as regras da pressuposto figurativo, desenhei uma retrato 
masculino com barba, onde a barba se assume como o ponto narrativo 
de todo o trabalho, a barba será o mostruário da riqueza que existe 
nas diferentes formatações dos pontos, explorando não só elementos 
figurativos, como os motivos florais, mas também a diversidade de 
opções técnicas que oscilam entre o relevo, o ponto corrido, o ponto 

7.18 Júlio Dolbeth, designer
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areia, as rosetas ou os canutilhos entre vários outros. O desenho, 
nas suas diferentes configurações será sempre uma peça única, não 
só pela manualidade como é executado mas também pelas variações 
que pode oferecer na configuração da barba. Eliminei quase todos 
os elementos decorativos como o propósito de decoração, excluindo 
a possível redundância ao reforçar estes mesmos elementos como 
narrativos na composição. O retrato masculino interessou-me, em 
particular, pela relação estereotipada do bordado como uma prática 
feminina, procurando assim uma interpretação de género que vai para 
além desse mesmo estereótipo.

CA – Como descreve a experiência de trabalhar com o artesão?

JD – Foi uma experiência bastante estimulante. Como ponto de 
partida tentei perceber a prática, as abordagens narrativas e a técnica 
do bordado típico de Guimarães. Em conversa com a Conceição, 
tentámos definir o estilo e os pontos de bordado que iriam definir 
a abordagem narrativa do desenho, a partir daí o resultado foi 
construído em conjunto.

CA – Encontrou dificuldades neste trabalho de parceria com o 
artesão? Em caso afirmativo quais foram essas dificuldades?

JD – Pelo contrário, a receptividade por parte da Conceição e a 
generosidade com que me apresentou o seu trabalho acrescentou 
densidade ao meu desenho original. Procurei um lugar onde os dois 
contributos se encontrassem, o meu desenho e o conjunto de pontos 
de bordado de Guimarães. Desenhei um retrato e procurei que a 
barba fosse preenchida por diferentes pontos de bordado sugeridos 
pela Conceição.

CA – O que é que esta experiência pode acrescentar no futuro ao seu 
trabalho enquanto designer?

JD – Gostaria de dar continuidade a este projecto, agradou-me 
particularmente o trabalho em parceria e a possibilidade de ver os meus 
desenhos representados numa técnica que admiro e que contribui 
para a plasticidade do desenho de forma bastante enriquecedora.

CA – Como equaciona a possibilidade de continuar a trabalhar em 
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novos produtos em parcerias com artesãos?

JD – Como referi, é um projecto que gostaria de dar continuidade 
e desenvolvimento. Gostaria de experimentar outros desafios com 
técnicas que poderiam contribuir para a evolução do meu trabalho 
pessoal.

Conceição Ferreira, artesã (bordados de Guimarães)

CA – O que é que a motivou a participar no projecto Editoria: 
Design, Artesanato e Indústria?

CF – Gosto de executar desenhos diferentes e fora da regra!

CA – Como descreve os artefactos que projectaram e produziram?

7.19 Conceição Ferreira, artesã
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CF – O lenço tem um desenho muito divertido! É um desenho 
figurativo, que não vai poder certificado. Os desenhos dos bordados 
de Guimarães tradicionais nunca são figurativos. Neste desenho 
gosto particularmente da barba que é toda bordada com desenhos 
tradicionais de Guimarães.

CA – Como descreve a experiência de trabalhar com o designer?

CF – É bom! Anima, porque quebra o ritmo relativamente ao que 
nós fazemos.

O Júlio é muito simpático e é também muito acessível. Ele 
quis e fez questão que eu participasse na construção dos desenhos. 
Devíamos sempre trabalhar assim em parceria.

CA – Encontrou dificuldades neste trabalho de parceria com o 
designer? Em caso afirmativo quais  foram  essas dificuldades?

CF – Nenhuma! A única coisa que pode prejudicar o lenço é a 
certificação.

CA – O que é que esta experiência pode acrescentar no futuro ao seu 
trabalho enquanto artesão?

CF – Cria perspectivas de possibilidades de outros futuros trabalhos, 
muito diferentes dos que normalmente executo e estou acostumada 
a fazer.

CA – Como equaciona a possibilidade de continuar a trabalhar em 
novos produtos em parcerias com designers?

CF – Muito bem! São sempre bem vindas, e como já disse gostaria 
muito de trabalhar sempre assim.
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Uma caveira, uma pirâmide e uns quantos 
corações

Aitor Saraiba, designer

CA – O que é que o motivou a participar no projecto Editoria: 
Design, Artesanato e Indústria?

AS – Considerava interessante colaborar com um material e umas 
técnicas alheias ao meu trabalho até agora. Pensei que poderia ser 
produtivo para o artesanato e para mim.

7.20 Uma caveira, uma pirâmide e uns 
quantos corações
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CA – Como descreve os artefactos que projectaram e produziram? 
(gostaria que explicasse a história / referências que motivou o projecto 
do artefacto.)

AS – As peças que desenhei estão directamente relacionadas com o 
universo do meu trabalho. Mas queria conservar nelas a essência do 
artesanato, e neste caso específico os pentes. Por este motivo duas das 
peças que criamos são pentes, achei interessante combinar e conciliar 
o meu imaginário respeitando a utilidade do objecto que define o 
artesanato. 

CA – Como descreve a experiência de trabalhar com o artesão?

AS – Identifiquei-me muito com o trabalho dele. Trabalha muito 
rápido e sem dificuldade perante os desenhos que lhe apresentei, 
para produção dos objectos. Estava aberto a qualquer sugestão e isso 
facilitou muito o processo.

7.21 Aitor Saraiba, designer
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CA – Encontrou dificuldades neste trabalho de parceria com o 
artesão? Em caso afirmativo quais foram essas dificuldades?

AS – Nenhuma! As peças são tal e qual como as imaginei.

CA – O que é que esta experiência pode acrescentar no futuro ao seu 
trabalho enquanto designer?

AS – Já tinha colaborado antes com artesãos e sem duvida que os seu 
conhecimentos são muito positivos para a minha obra.

CA – Como equaciona a possibilidade de continuar a trabalhar em 
novos produtos em parcerias com artesãos?

AS – Com toda a vontade! Já tenho esboços das peças que quero que 
me desenhem para a minha próxima exposição. Foi genial trabalhar 
com um material que desconhecia por completo, e que agora sinto 
que encaixa perfeitamente no resto da minha obra.

Jorge Teixeira, artesão (transformação em chifre)

CA – O que é que o motivou a participar no projecto Editoria: 
Design, Artesanato e Indústria?

JT – Foi ter vontade de participar numa experiência nova.

CA – Como descreve os artefactos que projectaram e produziram?

JT – Os artefactos são diferentes do habitual que fazia.

CA – Como descreve a experiência de trabalhar com o designer?

JT – O Aitor é uma excelente pessoa! Para ele as peças já estavam bem 
há muito tempo, eu é que acho que não.

CA – Encontrou dificuldades neste trabalho de parceria com o 
designer? Em caso afirmativo, quais foram essas dificuldades?

JT – O mais difícil foi mesmo fazer as peças muito pequenas. São 



Editoria: Design,  Artesanato e Indústria

426

muito difíceis de executar e de lustrar.

CA – O que é que esta experiência pode acrescentar no futuro ao seu 
trabalho enquanto artesão?

JT – Não posso trabalhar mais, para já... Agora reformei-me. Antes 
de me reformar às vezes tinha muito trabalho, outras vezes não tinha 
nenhum. Mas, gostei da experiência.

CA – Como equaciona a possibilidade de continuar a trabalhar em 
novos produtos em parcerias com designers?

JT – Está tudo à venda, oficina, as máquinas e a casa. Vai-se fazendo 
e vai-se andando, e vai-se vendo...

Há uma ideia de criar uma escola de chifre aqui na oficina; 
é uma conversa de há mais de dez anos. A Câmara Municipal 
de Guimarães várias vezes me falou sobre esta possibilidade, eu 
mostrei-me disponível, mas nunca se realizou.

7.22 Jorge Teixeira, artesão
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Amuleto

Rui Vitorino Santos, designer

CA – O que é que o motivou a participar no projecto Editoria: 
Design, Artesanato e Indústria?

RV – Poder trabalhar directamente com uma actividade artesanal – 
concretamente a cerâmica – que era uma antiga aspiração pessoal e, 
com esta oportunidade, poder concretizá-la. Por acreditar igualmente 
que o designado artesanato não é uma arte menor mas uma arte 
que encerra uma complexidade formal e conceptual que encontra 
afinidades com a considerada “arte maior”.

7.23 Amuleto
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CA – Como descreve os artefactos que projectaram e produziram? 
(gostaria que explicassem a história / referências que motivou o 
projecto do artefacto.)

RV – O artefacto produzido é o resultado de um processo de 
investigação em duas diferentes directrizes que, no final, se cruzam 
na criação de um objecto que tenta ser narrativo do processo.

Inicialmente tive conhecimento do processo de trabalho da 
Cristina e do Alberto na sua oficina. Tentei perceber o que faziam, 
como e porquê, com o intuito de encontrar um ponto de contacto 
entre o meu processo e as minhas intenções.

Houve simultaneamente uma reflexão sobre o território – 
neste caso o de Guimarães –, tendo-me interessado não os aspectos 
geográficos ou arquitectónicos, mas o património imaterial da cidade. 
De entre as múltiplas possibilidades disponíveis – as lendas ou mitos 
com génese no contexto vimaranense –, senti um fascínio inicial 
pela “Santa Cabeça”, que se encontra no Museu Alberto Sampaio, e 
a sua história. Reza a lenda que, em junho de 1387, se encontrava em 
terras de Guimarães o Rei D. João I, e que este ao chegar aos Paços do 
Curval adoeceu em virtude de uma mordida de uma cadela com raiva. 
Doente, o Rei intercede junto a Santa Maria da Oliveira prometendo-
lhe uma visita em caso de cura. No entanto, neste período de febres 

7.24 Rui Vitorino Santos, designer
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altas, nasceu a lenda: que a cura do Rei se deveu à sua invocação ao 
relicário da Santa Cabeça que se venerava na altura na Colegiada de 
Guimarães e que tinha a fama de ser miraculosa.

O que se sabe é que o Rei efectivamente se curou, sem se saber 
ao certo a que se deveu: se à medicina, se à presença da D. Inês de 
Lencastre, se à promessa a Santa Maria da Oliveira ou se à veneração 
à Santa Cabeça. Quero acreditar que a cura se deveu a esta última.

Tendo como ponto de partida esta história notável e cheia de 
incertezas que o meu artefacto se idealiza e constrói. O que propus foi 
realizar uma versão amuleto portátil do milagre que D. Joao I recebeu.

Uma solução que podemos tornar como nossa e repousar no 
nosso espaço íntimo, solícita às nossas intercessões. A forma do 
amuleto – sereia/tritão – é uma alegoria ao legado de D. João I e 
à epopeia marítima nacional, quer enquanto impulsionador das 
primeiras aventuras marítimas, quer como progenitor de alguns nos 
nomes crucias dessa epopeia. Por outro lado, o simbolismo da forma 
pretende ser uma representação simbólica do desconhecido, e a crença 
da fantasia como forma de apaziguar o espírito e o corpo.

CA – Como descreve a experiência de trabalhar com o artesão?

RV – Embora bastante curta, a experiência revelou-se proveitosa. 
Facilmente se percebe que o trabalho final é o resultado de seis mãos 
com o objectivo de encontrar um caminho comum para a construção 
da peça, peça esta que tenta reivindicar um pouco da individualidade 
dos três intervenientes.

CA – Encontrou dificuldades neste trabalho de parceria com o 
artesão? Em caso afirmativo quais foram essas dificuldades?

RV – Não encontrei qualquer resistência.

CA – O que é que esta experiência pode acrescentar no futuro ao seu 
trabalho enquanto designer?

RV – A grande vantagem de um projecto desta natureza foi a 
possibilidade de trabalhar com uma nova matéria prima – o grés –, 
que revelou ser uma excelente matéria de trabalho com múltiplas 
possibilidades futuras.
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CA – Como equaciona a possibilidade de continuar a trabalhar em 
novos produtos em parcerias com artesãos?

RV – Havendo vontade, por parte dos artesãos, em dar continuidade 
ao que se iniciou, estarei naturalmente interessado e disponível para 
tal, já que o intuito inicial do meu projecto seria a construção de 
vários amuletos/personagens que representassem as várias lendas e 
mitos da região.

A2 – Cristina Vilarinho e Alberto Gouveia, artesãos (cerâmica)

CA – O que é que vos motivou a participar no projecto Editoria: 
Design, Artesanato e Indústria?

A2 – A ambição de ter outro tipo de participação em parceria com 
novos designers, e participar no processo criativo. E ainda perspectiva 
de ganhar mais dinheiro.

CA – Como descreve os artefactos que projectaram e produziram? 7.25 A2 – Cristina Vilarinho e Alberto 
Gouveia, artesãos 



o sentido do lugar

CV – Julgo que o posso considerar um objecto artístico.

AG – É um objecto com personalidade, história e com alma.

CA – Como descreve a experiência de trabalhar com o designer?

A2 – Mostramos os materiais aqui na oficina ao Rui, e ele 
apresentou-nos desenhos e um modelo em gesso do sereio. Aqui na 
oficina definimos as técnicas e os materiais para a sua execução.

CA – Encontrou dificuldades neste trabalho de parceria com o 
designer? Em caso afirmativo quais foram essas dificuldades?

A2 – Não tivemos dificuldades. O Rui deixou-nos à vontade para 
interpretarmos os desenhos e o modelo, e nós decidimos como já 
referimos as técnicas e os materiais para a execução do sereio.

CA – O que é que esta experiência pode acrescentar no futuro ao 
seu trabalho enquanto artesãos e a Cristina também como designer?

A2 – Conhecer mais pessoas. Trocar experiências. Obter mais 
conhecimento.

CA – Como equaciona a possibilidade de continuar a trabalhar em 
novos produtos em parcerias com designers?

A2 – Estamos abertos a novas propostas e desafios.
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Sacros corações

Estefânia de Almeida, designer

CA – O que é que a motivou a participar no projecto Editoria: Design, 
Artesanato e Indústria?

EA – Convite irrecusável, sempre que seja possível trabalho em regime 
de parcerias com técnicos, outros colegas, não só área, não só do meu 
país, penso que é um modo de evoluir, aprender e divulgar o meu 
trabalho.

Por estes motivos aceitei o convite.

CA – Como descreve os artefactos que projectaram e produziram? 
(gostaria que explicassem a história / referências que motivou o 
projecto do artefacto.)

7.26 A2 – Sacros corações 
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EA – Olho para o trabalho com entusiasmo, não teria sido capaz de 
o realizar, a minha bagagem cultural sai enriquecida, estudei as regras 
da prática do “bordado de Guimarães”, e pensei num quebra cabeça 
que poderia aliar todos os trâmites legais dentro dos parâmetros do 
percurso do meu trabalho. Tentei jogar as regras do meu artesão, sem 
me anular.

CA – Como descreve a experiência de trabalhar com o artesão?

EA – Correu muito bem, é com prazer que visito a Adélia, 
comunicamos com respeito e risos. Trabalhamos bem, ela confia em 
mim e eu nela.

Tentei trabalhar para ela também no sentido de jogar as regras 
e trâmites legais do “bordado de Guimarães”.

CA – Encontrou dificuldades neste trabalho de parceria com o 
artesão? Em caso afirmativo quais foram essas dificuldades?

EA – Como já referido, há uma enorme confiança mútua, mesmo que 
andemos às cegas as duas. Eu não sabia o que era e sei ainda muito 

7.27 Estefânia de Almeida, designer
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pouco sobre o trabalho do “bordado de Guimarães”, apenas que é 
requintado e isso atrai-me, a Adélia não esta habituada a visualizar a 
tridimensionalidade.

Aqui existe um pacto de confiança que se estabeleceu de 
imediato desde o início.

CA – O que é que esta experiência pode acrescentar no futuro ao seu 
trabalho enquanto designer?

EA – Sinto- me a vontade para continuar a projetar parcerias com 
quem não conheço pessoalmente, nem as suas praticas e técnicas de 
trabalho, nem os seus costumes.

CA – Como equaciona a possibilidade de continuar a trabalhar em 
novos produtos em parcerias com artesãos?

EA – Com muito gosto.

Adélia Faria, artesã (bordados de Guimarães)

CA – O que é que o motivou a participar no projecto Editoria: 
Design, Artesanato e Indústria?

AF – Gosto do desafio de coisas novas e muito diferentes do que estou 
mais habituada a fazer.

CA – Como descreve os artefatos que projetaram e produziram?

AF – É uma jóia muito engraçada e diferente de tudo o que fiz. 
Poderá ser usada em várias situações, até poderá ser uma jóia 

de noiva.

CA – Como descreve a experiência de trabalhar com o designer?

AF – A Estefânia é tão divertida!
Entendemo-nos muito bem, a partilha de conhecimentos está 

a ser maravilhosa, é mesmo bom trabalhar com ela!
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CA – Encontrou dificuldades neste trabalho de parceria com o 
designer? Em caso afirmativo quais foram essas dificuldades?

AF – Nenhuma!

CA – O que é que esta experiência pode acrescentar no futuro ao seu 
trabalho enquanto artesão?

AF – É uma experiencia nova e muito boa. É a primeira vez que 
estou a fazer um objecto com tridimensional com bordados, espero 
fazer outras.

CA – Como equaciona a possibilidade de continuar a trabalhar em 
novos produtos em parcerias com designers?

AF – Já costumo fazer e espero continuar a fazer.

7.28 Adélia Faria, artesã
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Place & Pots (lanterna de ferro, jarras de metal)

Sam Baron, designer

CA – O que é que o motivou a participar no projecto Editoria: 
Design, Artesanato e Indústria?

SB – Curiosidade pelos saberes artesanais de Guimarães e o prazer de 
trabalhar com a Isabel Abreu. Sempre gostei de relações particulares 
quando tenho que trabalhar com uma forma de fazer e de saber muito 
específica.

Simultaneamente o gosto de demonstrar as capacidades 
produtivas de Portugal, e neste caso, em específico, da região de 
Guimarães, através da minha profissão, que me permite dar forma 
às ideias.

7.29 (à esquerda) Place & Pots (à 
direita)
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CA – Como descreve os artefactos que projectaram e produziram? 
(gostaria que explicasse a história / referências que motivou o projecto 
do artefacto.)

SB – A lanterna Place foi concebida como uma peca de interior, 
pensada para a ser um objecto central numa sala, como um castiçal. 
A lanterna, num contraste entre as linhas muito ricas e complexas e 
outras muito simples, capta o olhar através do seu desenho a preto. A 
sua concepção é realizada através de um equilíbrio físico, entre linhas 
complexas e linhas simples, um equilíbrio também criado entre uma 
técnica quase “kitch” do ferro forjado com um design actual.

Os Pots são o resultado da observação de uma série de artefactos 
correntes de latoaria, compostos por um corpo/contentor com asas. 
Foram utilizados para a construção dos corpos dos pots volumes 
muito simples que foram decorados com assas de forma inusitada. 
As asas dos pots mais do que terem uma utilidade, têm uma função 
decorativa , são elementos singulares de assinatura. Algumas delas 
são duplas asas – uma dentro da outra – como detalhes refinados, 
diria que quase burguesas, como as asas das jarras barrocas das 
chaminés dos palácios. Estas asas burguesas, são inseridas em corpos 
muito simples, como regadores, baldes, objectos muito honestos e 
verdadeiros, muito terra à terra.

7.30 Sam Baron, designer
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CA – Como descreve a experiência de trabalhar com o artesão?

SB – É sempre um desafio, porque temos que conseguir estabelecer 
um diálogo, animado, aberto ao imprevisto capaz de construir um 
processo criativo com o mesmo objectivo, no qual o artesão não se 
sinta apenas como um produtor, mas sim também um criativo com 
uma técnica e uma estética própria e particular.

CA – Encontrou dificuldades neste trabalho de parceria com o 
artesão? Em caso afirmativo quais foram essas dificuldades?

SB – As dificuldades são talvez de ordem linguística, uma vez que eu 
sou Francês e o artesão é Português.

É muito importante neste tipo de projectos em parceria 
com artesãos perceber onde se quer chegar no resultado final do 
objecto, quer do ponto de vista do fabrico, como na sua estética. 
O objectivo é não o transformar num objecto de design com um 
carácter internacional, polido, e moderno, o que na minha perspectiva 
o desumanizava.

CA – O que é que esta experiência pode acrescentar no futuro ao seu 
trabalho enquanto designer?

SB – Permite-me usufruir deste saber fazer, como designer de 
interiores poderei colocar estas peças de carácter artesanal projectos 
específicos.

CA – Como equaciona a possibilidade de continuar a trabalhar em 
novos produtos em parcerias com artesãos/designers?

SB – Se tivermos uma colecção e uma distribuição dos produtos 
elaborada, terei todo o gosto em desenvolver mais produtos em 
parceria com mais artesãos, contribuindo desta forma quer para a 
sustentabilidade do artesanato na contemporaneidade, quer para 
a divulgação do artesanato Português para além das suas próprias 
fronteiras.

Gaspar Cora, artesão (ferro forjado)

CA – O que é que o motivou a participar no projecto Editoria: 
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Design, Artesanato e Indústria?

GC – Porque imaginei que poderia ser um prazer trabalhar com 
designers e foi!

CA – Como descreve os artefactos que projectaram e produziram?

GC – É uma peça única, muito bonita e linda! Faz lembrar os ferros 
forjados de todas as varandas da cidade.

CA – Como descreve a experiência de trabalhar com o designer?

GC – Foi maravilhoso. O Sam é uma pessoa muito simpática e muito 
porreirina!

CA – Encontrou dificuldades neste trabalho de parceria com o 
designer? Em caso afirmativo quais foram essas dificuldades?

GC – Nenhuma!

CA – O que é que esta experiência pode acrescentar no futuro ao seu 
trabalho enquanto artesão?

7.31 Gaspar Correia, artesão
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GC – Com a divulgação do candeeiro espero que se vendam muitos, 
o que será muito bom!

CA – Como equaciona a possibilidade de continuar a trabalhar em 
novos produtos em parcerias com designers?

GC – Gostei muito deste projecto. Logo que seja possível gostarei 
muito de voltar a trabalhar com designers.

José Vieira, artesão (latoaria)

CA – O que é que o motivou a participar no projecto Editoria: 
Design, Artesanato e Indústria?

JV – Foi por lado poder dar conhecimento da arte que já foi do meu 
pai e do meu avô. É uma arte que está na família há mais ou menos 
cem anos. E por outro lado, foi o facto de poder aprender com quem 
sabe coisas diferentes das que eu sei.

CA – Como descreve os artefactos que projectaram e produziram?

JV – As peças são vanguardistas!
Utilizando uma expressão do Sam são completamente malucas, 

as peças que estou a fazer com ele. Estas peças são como costumo 
dizer cântaros com formas trocadas.

Os candeeiros do Luís são uns objectos marroquinos 
aportuguesados! 

CA – Como descreve a experiência de trabalhar com o designer?

JV – Os diálogos tanto com o Sam como com o Luís foram muito 
bons e entusiasmaram-me. Criaram a possibilidade de aprender e de 
ensinar. Gostei muito da simplicidade do Sam. 

CA – Encontrou dificuldades neste trabalho de parceria com o 
artesão/designer? Em caso afirmativo quais foram essas dificuldades?

JV – A maior dificuldade que encontrei foi fazer os moldes para as 
peças, porque os ângulos, por vezes, são demasiado fechados.
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Os candeeiros do Luís são as peças mais difíceis, e são também 
as mais trabalhosas, de todas as que estou a fazer.

CA – O que é que esta experiência pode acrescentar no futuro ao seu 
trabalho enquanto artesão?

JV – A partir do momento que o antigo se expõe vai ser uma forma 
de promover a latoaria. É um reconhecimento também para mim o 
que me traz outro grau de responsabilidade. 

CA – Como equaciona a possibilidade de continuar a trabalhar em 
novos produtos em parcerias com artesãos/designers?

JV – A ideia é interessante para projetar o artesão e a profissão em si. 
Uma vez que isto – a latoaria – é a relíquia da família e ficou em mim 
um bichinho, esta experiência cria a vontade de fazer coisas diferentes. 

Antigamente não havia tempo para estas experiências, porque 
os produtos agrícolas ocupavam-nos o tempo todo.

7.32 José Vieira, artesão
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Bandeira & Lata/Luz

Luís Úrculo, designer

CA – O que é que o motivou a participar no projecto Editoria: 
Design, Artesanato e Indústria?

LU – Interessa-me com os processos artesanais poder intervir e 
enquadrar o meu trabalho acrescentando novos suportes e formatos 
que não tinham sido explorados antes.

7.33 Bandeira & Lata/Luz.
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CA – Como descreve os artefactos que projectaram e produziram? 
(gostaria que explicasse a história / referências que motivou o projecto 
do artefacto.)

LU – Na bandeira interessou-me poder mostrar e ampliar a visibilidade 
das bordadeiras já que frequentemente desenvolvem magníficos 
trabalhos em bordados que só têm uma leitura, a chamada do lado 
direito do pano. Procurei nesta bandeira dar visibilidade ao lado do 
avesso do pano que na maioria do panos bordados permanece sempre 
escondida, nunca se mostra. Por isso criei um artefacto que possa ter 
dois lados, uma bandeira com duas “caras” não hierarquizadas.

Nesta bandeira, as referências estão baseadas nos desenhos e na 
iconografia das bandeiras, mas sem qualquer referência ou relação a 
nenhum espaço de poder em concreto, deixando que o seu desenho 
possa ser aberto e livre a qualquer interpretação. Um livro em branco.

Na lata/luz comecei por trabalhar a partir das tipologias de 
objectos em latoaria que já se produziam, principalmente a partir 
de cubos de lata e regadores, e que por associações e montagens 
fui transformando até uma forma que simplifica a volumetria de 
uma lâmpada, numa proporção dilatada. A sua superfície está 
perfurada segundo desenhos, sendo num dos candeeiro o desenho 
mais geométricos e no outro o desenho foi baseado no mapa gráfico 

7.34 Luís Úrculo, designer
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da pele de um animal, criando um desenho que é visível quando a 
lâmpada está acesa.

Na lata/luz o trabalho com o metal interessou-me pela sua 
proximidade ao papel e à translação directa e fácil que daí podia 
resultar enquanto processo de trabalho. É semelhante ao que 
aconteceu no processo criativo da bandeira, onde as linhas de tinta 
se traduziram em pontos de costura, desenhar com luz foi como 
desenhar com tecido.

CA – Como descreve a experiência de trabalhar com o artesão?

LU – Uma mudança de contexto que resultou num sistema de 
produção muito inspirador.

CA – Encontrou dificuldades neste trabalho de parceria com o 
artesão? Em caso afirmativo quais foram essas dificuldades?

LU – Em ambas as parcerias em que trabalhei foram as dificuldades e 
as suas limitações os pontos de partida para este projecto, e que desta 
forma se transformaram nos materiais de trabalho.

CA – O que é que esta experiência pode acrescentar no futuro ao seu 
trabalho enquanto designer?

LU – Esta experiência de trabalhar, de maneira tão íntima e directa 
com um artesão, permite ampliar o conhecimento de materiais e 
processos que já parecem estar quase extintos e que permitem ampliar 
o conceito de desenho e as suas possibilidades.

CA – Como equaciona a possibilidade de continuar a trabalhar em 
novos produtos em parcerias com artesãos?

LU – Claramente faz já parte do meu trabalho. Actualmente estou 
a tentar continuar com este tipo de projecto em Portugal, Espanha 
e no México.

Isabel Oliveira, artesã (bordados de Guimarães)

CA – O que é que a motivou a participar no projecto Editoria: Design, 
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Artesanato e Indústria?
IO – Gosto de experiências novas e de partilhar o conhecimento com 
outros artistas.

CA – Como descreve os artefactos que projectaram e produziram?

IO – Circunferências com diversos pontos dos bordados de Guimarães, 
incluindo o canutilho que é um ponto obrigatório em todas a peças 
bordadas. Ainda não sei ao certo qual será a funcionalidade desta 
peça, porque pode ser multifuncional: toalha, bandeira...

CA – Como descreve a experiência de trabalhar com o designer?

IO – Gostei muito do primeiro contacto, é pena o Luís estar tão longe 
e espero, apesar da distância, conseguir responder às suas expectativas 
relativamente à peça.

CA – Encontrou dificuldades neste trabalho de parceria com o 

7.35 Isabel Oliveira, artesã
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designer? Em caso afirmativo quais foram essas dificuldades?

IO – Nenhuma! Quero muito saber o que ele pensa sobre tudo isto.

CA – O que é que esta experiência pode acrescentar no futuro ao seu 
trabalho enquanto artesão?

IO – Amplia a minha vontade de experimentar novos trabalhos com 
designers e outros artistas.

CA – Como equaciona a possibilidade de continuar a trabalhar em 
novos produtos em parcerias com designers?

IO – Sempre que há coisas novas estou disponível para trabalhar.
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Gonçalo Campos, designer

CA – O que é que o motivou a participar no projecto Editoria: 
Design, Artesanato e Indústria?

GC – O mais interessante neste projecto foi ter oportunidade 
de trabalhar em conjunto com artesãos e trocar conhecimentos 
e experiência com quem sabe trabalhar o material manualmente. 
Assim torna-se possível compreender melhor esta outra dimensão 
de produção e também compreender as técnicas e processos mais 
elementares que são usadas para trabalhar os materiais.

7.36 Reverso
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CA – Como descreve os artefactos que projectaram e produziram? 
(gostaria que explicasse a história / referências que motivou o projecto 
do artefacto.)

GC – Este projecto foi o resultado da interpretação de malas de 
cabedal, do ponto de vista do produto e da sua função, e não do 
ponto de vista da moda. Esta nova perspectiva permitiu a adaptação 
de certos elementos para a que se criasse um novo produto com outras 
possibilidades. Neste caso o forro da mala foi encarado como parte 
funcional do objecto e não apenas um acabamento, e isso permitiu 
o desenvolvimento de uma mala multi-usos com a capacidade de 
expandir o seu volume.

CA – Como descreve a experiência de trabalhar com o artesão?

GC – Esta foi uma experiência bastante positiva, principalmente 
porque é uma relação bem mais pessoal do que a que se tem com 
uma indústria e os produtos são avaliados, discutidos e desenvolvidos 

7.37 Gonçalo Campos, designer
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muito mais rapidamente. E o Sr. Jacinto em particular foi bastante 
prestável e aberto a fazer produtos que não estava habituado a 
trabalhar.

CA – Encontrou dificuldades neste trabalho de parceria com o 
artesão? Em caso afirmativo quais foram essas dificuldades?

GC – As maiores dificuldades não foram tanto em trabalhar com 
o artesão em si, mas sim a distância. Há sempre detalhes que se 
perdem na comunicação e quanto maior a distância mais informação 
acaba por se perder. Como parte do projecto foi realizado a partir de 
Londres foi um pouco mais difícil comunicar alguns pormenores do 
projecto, mas o recurso às novas tecnologias de comunicação ajudou 
bastante a fazer essa ponte.

CA – O que é que esta experiência pode acrescentar no futuro ao seu 
trabalho enquanto designer?

GC – Há bastante tempo que queria desenhar produtos em cabedal e 
apesar de achar que é um material que ainda tem muito por explorar, 
fico muito contente de ter sido esta a minha primeira experiência com 
o material. Este trabalho com o cabedal abriu também a possibilidade 
e sensibilidade para outro tipo de produtos que me interessa bastante 
trabalhar no futuro.

CA – Como equaciona a possibilidade de continuar a trabalhar em 
novos produtos em parcerias com artesãos?

GC – Gostei bastante da experiência e certamente que estarei sempre 
disponível para participar em projectos em conjunto com artesãos.

Jacinto Teixeira, artesão (curtumes)

CA – O que é que o motivou a participar no projecto Editoria: 
Design, Artesanato e Indústria?

JT – Gosto de novas experiências e também gosto de mostrar o que 
sei fazer. Há neste projecto um desafio que me interessa, que é o de 
explorar a criatividade e o de poder divulgar os produtos no âmbito 
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de Guimarães Capital Europeia da Cultura 2012.

CA – Como descreve os artefactos que projectaram e produziram?

JT – É uma mala diferente com quatro funções, é muito útil para 
quem viaja bastante.

CA – Como descreve a experiência de trabalhar com o designer?

JT – O Gonçalo é muito tímido e ao princípio tinha medo de fazer 
perguntas, mas eu coloquei-o à vontade e as perguntas saíram, isto é, 
foram feitas! É um tipo cinco estrelas!

CA – Encontrou dificuldades neste trabalho de parceria com o 
designer? Em caso afirmativo quais foram essas dificuldades?

JT – Foi muito difícil encontrarmos os acessórios necessários para a 
mala, porque eu não estou habituado a fazer carteiras.

CA – O que é que esta experiência pode acrescentar no futuro ao seu 
trabalho enquanto artesão?

7.38 Jacinto Teixeira, artesão
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JT – A experiência de fazer bolsas para mim é nova, nunca tinha feito 
sacos desta forma. Talvez venha a fazer mais experiências com sacos. O 
artesanato usa matérias antigas eu gostava de explorar mais as peles 
já usadas em malas.

CA – Como equaciona a possibilidade de continuar a trabalhar em 
novos produtos em parcerias com designers?

JT – Gostei e gostaria de voltar a trabalhar com designers, sobretudo 
explorando os resíduos, e também com todos os materiais que os 
outros deitam fora.
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Genius Loci amplificado
no cruzamento das redes
físicas e virtuais
Actuar sobre a cultura da realidade virtual, que 
delimita a comunicação na sociedade em rede, 
subvertendo-a em função de valores alternativos e 
introduzindo códigos que surgem de projectos de 
identidade autónoma.
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Ensaio de uma plataforma na rede telemática de 
suporte às parcerias entre o Design e as Técnicas 
Artesanais

Observou-se durante a realização do Editoria nas várias parcerias 
estabelecidadas entre designers e artesãos que, as estratégias implicadas 
na a cadeia de valor dos produtos, diferem das do modelo de inovação 
e produção Fordista, no qual o trabalho manual e intelectual se 
encontravam separados. Tratou-se de um trabalho comunicativo e 
cooperativo, desenvolvido difusamente no território, que necessita 
de sistemas de comunicação que permitam reorganizar o próprio 
trabalho, assim como o acesso ao mercado. A aproximação aos 
designers e aos artesãos, decorrente do trabalho de coordenação 
científica do projecto possibilitou perceber que artesãos e designers 
facilmente trabalhavam juntos, mas que os designers não queriam 
assumir a lowwwgística da venda dos produtos, e que os artesãos 
tinham dificuldade de acesso aos nichos de mercado interessados 
nestes produtos. 

A partir destas constatações observadas no Editoria e da análise 
elaborada na parte 2 surgiu a ideia de ensaiar uma plataforma de 
mediação na rede telemática para promover e dar visibilidade às 
competências entre os diversos actores aproximando o produtor ao 
consumidor. 

 O virtual e o digital não são aqui um fim, mas um suporte 
indutor e facilitador de novos diálogos entre actores interessados em 
estabelecer redes de trabalho relacional, que ambicionem realizar 
microprojectos valorizadores dos locais, promovendo-os à escala 
global, facilitando também a colocação dos produtos no mercado. 

8.1
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Procura-se, deste modo, fomentar cumplicidades, aproveitando a 
experiência de cada um, para a combinar e construir modos de fazer 
compartilhados, que consideramos uma das condições necessárias 
para o efectivo sucesso deste tipo de projectos. 

Pensando na complexa rede de actores que o projecto TASA 
desenhou no território Algarvio e na grande riqueza que lhe está 
implícita, parece-nos agora oportuno que possa funcionar como um 
modelo a transportar para a web, numa plataforma, dando origem à 
construção de uma rede de conhecimento das Técnicas Artesanais, que 
desta forma pode ser comunicada à escala global. Esta rede terá que 
ter uma estrutura implícita, que advém dos parâmetros seleccionados 
para a inserção do conhecimento na rede.

Nos várias iniciativas estudadas identificaram-se artesãos, 
tecnologias, materiais e artefactos, assim como as suas relações com 
a paisagem cultural na qual estão inseridos. Se associarmos a cada nó 
do “rizoma”180 uma nova ligação, que fornecerá toda a informação 
desse nó, conseguiremos fazer várias leituras e interpretações dos 
dados fornecidos, de acordo com as necessidades ou desejos do 
leitor, tal como acontece na escrita com os hiper-textos. Esta forma de 
comunicação do conhecimento possibilita que o processo se encontre 
“aberto”, quer à introdução de novos actores, quer à introdução de 
novos saberes e tecnologias, o que possibilita e incrementa também a 
criação de novas micro-narrativas, de acordo com o leitor da rede, o 
que pode ser transcriado em novos produtos e, até mesmo, em novos 
serviços. Naturalmente, todo este processo necessita de um gestor da 
informação desta rede de conhecimento.

A partir desta perpectiva elaboramos e apresentamos um ensaio 
de um cenário de projecto, para expor uma ideia, sendo, de momento, 
a sua representação meramente esquemática. Privilegia-se neste ensaio 
a menor rede de actores encontrada nas experiências estudadas, 
constituída por designers, artesãos e mercado. 

O seu desenvolvimento implicará necessariamente a realização 
de um trabalho mais aprofundado, de estudos de caso de mediação 
virtual, assim como de gestão da própria rede, que não cabe no âmbito 
desta tese, e se prevê como desenvolvimentos de trabalhos futuros. 

Utilizamos para o ensaio desta mediação o projecto Editoria, por 

180.  No rizoma, a estrutura do conhecimento não deriva, por meios lógicos, de um conjunto 
de princípios primeiros, mas sim elabora-se, simultaneamente, a partir de todos os pontos 
sob a influência de diferentes observações e conceitualizações (Deleuze, Guattari, 2006).



459

os sentidos do lugar

ser o projecto no qual participámos e por nele termos encontrado um 
grande número de variantes, nas relações estabelecidas entre os sete 
designers e os nove artesãos envolvidos no projecto.

A representação idealizada permite dois tipos de visualização, 
uma de acesso livre (visualização geral) e outra de acesso aos actores 
da rede, artesãos e designers (visualização avançada).

A visualização geral é a de uma loja de comércio electrónico, de 
acesso livre. A partir da montra o público terá acesso à visualização 
de produtos, assim como à informação necessária para a sua compra, 
e ainda a um conjunto de informação relativa aos seus co-autores, 
com os quais poderá, se o desejar, contactar. Procura-se facilitar não 
só a promoção e venda dos produtos mas, também o diálogo do 
público com os designers e artesãos, promovendo, deste modo, uma 
aproximação à história do produto e ao seu território de origem, de 
acordo com os interesses específicos de cada um. 

Ambiciona-se que, quando se realize uma compra, os autores 
tenham automaticamente conhecimento da transacção, e que sejam 
desenvolvidos os procedimentos necessários para a formalização da 
venda e entrega do produto.

8.1 Imagem de visualização geral de acesso à montra. Os circulos representam 
esquematicamente os produtos a partir dos quais se desenhará a montra..
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8.2 Imagem de visualização geral de acesso à informação sobre o produto assim 
como à sua imagem, e aos co-autores da peça. Neste caso, para exemplificar, 
seleccionou-se o Amuleto co-criado pelo designer  Rui Vitorino e pelo Atelier A2. 

8.3 Imagem de visualização geral do Amuleto seleccionado na fig. 8.2.
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8.4 Imagem de visualização geral de  acesso aos contactos do Rui Vitorino.

8.5 Imagem  de visualização geral de acesso aos contactos da Cristina Vilarinho e do 
Alberto Gouveia, do Atelier A2.
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A visualização avançada, terá um acesso restrito e será, neste 
caso, para designers e artesãos, que queiram aderir à rede. Os 
procedimentos para a formalização desta adesão serão posteriormente 
definidos. Após a inserção dos actores na plataforma, estes terão 
acesso a toda a rede de designers e artesãos, a partir da qual poderão 
desenvolver novas relações profissionais. 

A pesquisa poderá, por exemplo, ser feita por técnicas artesanais, 
por área geográfica, por projecto, entre outras possibilidades que estão 
a ser equacionadas. 

Apresenta-se agora um exemplo de pesquisa por técnica 
artesanal, a partir da qual se visualizará a lista de artesãos que 
desenvolvem determinada técnica, que por sua vez dará acesso à rede 
das relações que estes artesãos têm com outros designers e ou artesãos 
assim como aos  produtos que têm desenvolvido em co-autoria ou  
isoladamente.

8.6 Imagem de visualização avançada de acesso à rede, que permitirá fazer procuras 
por temas previamente definidos. Para exemplificar mostramos um exemplo de 
procura por técnicas artesanais, na qual procuramos artesãos latoeiros.
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8.7 Imagem de visualização avançada de acesso à rede onde é possível identificar o 
artesão funileiro José Vieira que  também executa produtos isoladamente e trabalha 
com dois designers. 

8.8 Imagem de visualização avançada de acesso a um dos produtos do artesão José 
Vieira, com informação sobre o produto. Seleccionamos para amostra o Jarro de 
Lavatório. 
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8.9 Imagem do Jarro de lavatório seleccionado na fig. 8.8.

8.10 Imagem de visualização avançada da selecção dos produtos que José Vieira  co-
criou com um designer. Obtém-se informação sobre os produtos, assim como o acesso 
ao designer. Seleccionamos para amostra a Lata/Luz.
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8.11 Imagem da Lata/Luz, co-criada por Luís Úrculo e José Vieira, seleccionada na 
fig. 8.10.

8.12 Imagem de visualização avançada de acesso à rede de Luís Úrculo. 
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8.14 Imagem da Bandeira, co-criada por Luís Úrculo e Isabel Oliveira, seleccionada 
na fig. 8.13.

8.13 Imagem de visualização avançada de selecção dos produtos realizados por Luís 
Úrculo em co-autoria com a bordadeira Isabel Oliveira, na qual é possível obter informação 
sobre o produto, assim como o acesso à artesã. Seleccionamos para amostra a Bandeira.
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8.15 Imagem de visualização avançada de acesso à  rede da artesã Isabel Oliveira.

8.16 Imagem de visualização avançada de selecção dos produtos realizados por Isabel 
Oliveira em parceria com mais duas bordadeiras, na qual é possível obter informação 
sobre o produto e acesso às artesãs. Seleccionamos para amostra o Individual de Mesa.
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8.17 Imagem do Individual de mesa,  co-criado por Isabel Oliveira, Conceição e 
Adélia seleccionado na fig. 8.16.

8.18 Imagem de visualização avançada de acesso à rede de Adélia Faria. 
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8.19 Imagem de visualização avançada de selecção dos produtos realizados por Adélia 
Faria em parceria com a designer Estefânia de Almeida, na qual é possível obter informação 
sobre o produto e acesso à designer. Seleccionamos para amostra o Sacros Corações.

8.20 Imagem dos Sacros Corações, co-criados por Adélia Faria e Estefânia Almeida, 
seleccionados na fig. 8.19.
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Através das imagens apresentadas procurámos revelar uma 
amostra das possíveis ligações que se podem efectuar na plataforma, 
que podem crescer de acordo com as necessidades e desejos que 
futuramente vierem a ser identificados. A rede de actores pode ser 
personalizada de acordo com os interesses dos seus utilizadores, 
centralizando os contactos, que cada um considere privilegiados em 
cada momento. A demonstração da interactividade  na rede temática 
deste cenário da plataforma, será visualizada posteriormente ainda no 
âmbito deste trabalho.

A plataforma ambiciona o acesso às manufacturas, assim como a 
sua divulgação na rede global. Esta impulsionará  os bens relacionáveis  
em forma de conhecimento e de amizade construindo e dando acesso 
a um espaço de relação, como o definiu Rui Roda: 

Um espaço de diálogo na rede telemática significa, no início deste 
século, desafiar o mundo das emoções, da partilha, da interface 
e do contacto com as experiências o que, desta forma, reforça a 
importância de uma aproximação disciplinar do design como 
mediador de competências capazes de dar forma a este diálogo 
(Roda In Albino, 2013: 58). 

8.21 Imagem em visualização avançada de acesso à rede de Estefânia Almeida.
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Ensaio de um modelo para a promoção de práticas 
entre o Design e as Técnicas Artesanais, cultural e 
economicamente contributivas para o território.

Os diálogos entre o Design e as Técnicas Artesanais, que este 
modelo ambiciona impulcionar, têm como objectivo fomentar fluxos 
e dinâmicas locais de desenvolvimento conducentes à valorização local 
e global das identidades dos territórios.
 

8.2

8.22 Diagrama da estrutura mínima 
necessária para que se inicie qualquer 
parceria entre o Design e o Artesanato 
com ambição de contribuir para a 
valorização da identidade do território 
pelo Design utilizando como chave de 
leitura as Técnicas Artesanais. 
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As práticas destes diálogos implicam a definição: de um território, de 
um mercado, de uma rede de actores (nas quais se incluem designers 
e artesãos) e de recursos (vide fig. 8.22). Nos seus desenvolvimentos 
o Design deverá actuar estrategicamente estabelecendo políticas de 
actuação com missões concebidas a partir de contextos bem definidos. 

Nesta perspectiva, modelo, que agora se propõe, procura 
apresentar um fio condutor para o desenvolvimento dos projectos, 
a partir da identificação de oportunidades de nichos de mercado 
ou segmentos alvo, considerados pelos promotores dos projectos de 
suficientemente sedutores para motivarem a criação de uma rede de 
actores capaze de estabelecer e implementar uma estratégia de forma 
autónoma. Com este objectivo indicam-se, seguidamente, algumas 
linhas de orientação:

•	 A identificação dos actores que podem ser parceiros no projecto,  
tem que ser realizada em conformidade com as características 
específicas de cada lugar. 

•	 A rede de actores estabelecida deve garantir a autonomia 
do projecto, em todas as fases do seu desenvolvimento,  
promovendo-o enquanto tal, de forma que este gere rendimentos 
positivos para os actores envolvidos e, consequentemente, para os 
Lugares que são objecto de valorização das suas identidades. Isto 
significa que a rede de actores terá necessariamente que alocar 
recursos materiais e imateriais que possibilitem o planeamento 
e desenvolvimento de todas as tarefas a desenvolver durante a 
cadeia de valor dos produtos e dos serviços, não descorando as 
que têm que ser realizadas a montante e a jusante dos momentos 
de co-criação e co-produção.

•	 A identificação e alocação de recursos materiais e imateriais, 
necessárias ao desenvolvimento do projecto, devem ser definidas 
em função das oportunidades identificadas.

•	 Os compromissos que os vários actores estabelecem para com o 
projecto implicam, necessariamente, investimento material e ou 
imaterial, que terá que ser visível em todas as fases do projecto.

•	 Os designers na rede de actores deverão relacionar-se com 
todos os parceiros envolvidos, articulando todo o processo, 
com a ambição de promover o seu desenvolvimento a partir da 
identificação de marcadores identitários dos territórios, passíveis 
de serem relacionados com oportunidades e necessidades do 
nichos, ou segmentos de mercado bem definidos. O objectivo 
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é o de proceder à identificação das propostas de valor que se 
enquadrem no ‘estilo de vida’ do público definido. As propostas 
de valor podem ser constituídas por produtos totalmente novos, 
ou por novas combinações de vários produtos existentes, que 
pela sua reunião resultam num produto ou serviço novo.

•	 Os artesãos, na rede de actores, não deverão ser meros produtores 
mas, em parceria com os designers, deverão colocar-se como 
intérpretes, tradutores e transcriadores de uma determinada 
realidade. 

•	 Dever-se-á garantir uma convergência de interesses, entre 
artesãos e designers, que permitirá criar relações de cumplicidade 
que se projectarão na qualificação e duração da obra produzida.

•	 As oficinas dos artesãos devem ser utilizadas nos projectos, 
uma vez que são consideradas, tanto pelos designers como 
pelos artesãos, espaços estimuladores de criatividade. Assim, 
estes espaços não são só vistos pela comunidade como um 
testemunho do passado, mas também como lugares de suporte 
ao futuro. 

•	 Os produtos e serviços resultantes devem constituir-se como 
marca significante e comunicante do território e corresponder 
às necessidades e propostas de valor previamente definidas.

•	 A comunicação dos projectos, dos seus produtos e serviços, 
deve em todos os seus suportes (inclui-se aqui o packaging) 
fazer referência aos territórios de origem dos produtos, dando 
visibilidade aos actores envolvidos no processo. 

•	 Aos produtos deve ser a associado o conceito de colecção, ou 
de criação de séries limitadas, de acordo com as capacidades 
produtivas, de forma a garantir sempre o cumprimento das 
entregas dos mesmos ao mercado, quando este os solicita.

•	 As redes de distribuição deverão ter o menor número possível 
de intermediários e dever-se-ão explorar em simultâneo as 
possibilidades de comércio tradicional e electrónico.

•	 Os projectos deverão incluir um serviço de acompanhamento 
aos clientes, após a venda dos produtos, de forma a fomentar 
a sua fidelização.
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Neste processo, o Design será necessariamente um articulador 
relacional e os designers deverão ser empreendedores pró-activos, 
promovendo a criação e recriação de micro-projectos tangibilizados 
em serviços e produtos transaccionáveis local e globalmente, e 
inseridos num meta-projecto de valorização da identidade do 
território pelo Design. Deste modo, o Design será um facilitador 
e construtor de novas possibilidades de experienciar os territórios 
promovendo a atribuição de novos sentidos para os lugares. 

8.23 Diagrama representativo das 
iniciativas que se estruturaram a partir 
da identificação de oportunidades e 
necessidades de nichos de mercado. Estas 
iniciativas, nas quais o Design actua 
estrategicamente estabelecendo políticas 
de actuação com missões concebidas a 
partir de contextos muito bem definidos, 
revelaram-se as mais capazes de 
permanecer no mercado, contribuindo 
efectivamente para a ressignificação dos 
seus lugares de desenvolvimento. 



Considerações finais
Aqui em Pirenópolis o tempo tem outro ritmo. 
Eu estou fazendo uma restauração de uma casa 
do século XVIII. Tinha que recuperar uma grade 
de uma varanda, feita de aroeira, onde deveria 
fazer uma curva e uma contra curva. Contratei o 
Joaquim Bento, velho carpinteiro. Fui de manhã, 
ele dava uma cuspidinha no formão e o afiava 
numa pedra. Cheguei à tarde e ele continuava 
afiando. Falei brincando: “Mas seu Joaquim 
Bento, assim o senhor vai-me levar à falência!” 
E ele: Uai? Porquê? A pedra que eu estou usando 
eu fui buscar a pé lá no rio das Pedras, demorou 
muuuuuito tempo para ela ficar redonda. Essa 
aroeira que eu estou lavrando demorou uns 
trezentos anos para ficar desse tamanho. E a grade 
depois de pronta vai levar uns trezentos anos para 
estragar. Porque só eu tenho que andar depressa?”

Essa histórinha mudou a minha vida.
 
Maurício Azeredo, A construção da identidade 
brasileira no mobiliário.
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O Design e a revolução do tempo lento 
no impulsionar de diálogos com as Técnicas 
Artesanais

O tema inscrito para esta tese O sentido do Lugar. A valorização 
da identidade do território pelo design foi investigado a partir de um 
universo de observação e de análise que prioriza a experiência de 
habitar o território no sentido, proposto por Yo-Fu Tuan, de topofilia 
(1980). Na concepção de Tuan está implícito que o espaço é o suporte 
da experiência e que só pela experiência enquanto pausa no espaço 
se configura um lugar. A experiência é, nesta tese, compreendida 
como o resultado dos fenómenos habituais, colectiva e individualmente 
experienciados, armazenados na memória (Rodrigues, 2003:10). 
Abordar o território pela experiência de o habitar permitiu-nos 
concluir que habitar, hoje, num determinado lugar, já não se informa 
por práticas sociais segundo um processo uno e único, mas sim, por 
uma multiplicidade de experiências pessoais e projectos individuais 
que convivem, simultaneamente, no mesmo lugar. Esta multiplicidade 
de vivências do lugar não permite mais hoje atribuir-lhe um sentido 
único mas sim uma multiplicidade de sentidos, pelo que o tema desta 
tese se designa agora Os sentidos do Lugar. A valorização da identidade 
do território pelo Design. 

O reconhecimento da polissemia dos Lugares contribui para 
a diluição da fronteira entre o urbano e o rural, dando espaço 
aos territórios de carácter urbano-rural, designados também por 
metapolis  (Ascher, 1998) nos quais 60% da população mundial 
supostamente viverá em 2030 (UNFPA, 2007). Estes teritórios urbano-
rurais, decorrentes da aceleração do ‘sentido do tempo’, apresentam 
uma natureza multicultural, e uma liquidificação das experiências 
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(Bauman, 2000), que, simultâneamente são dinâmicas (Moraes, 
2008) e performativas, características consideradas, pelos autores 
referidos, necessárias actualmente à sustentabilidade da própria vida.

Considerámos que o território português, pela sua condensada 
diversidade de contextos, e características multiculturais que lhe 
foram reconhecidas por vários autores  (Rebelo, 1929; Ribeiro, 1945; 
Silva & Jorge, 1992; Leal, 2000; Lourenço, 2000; Mattoso, 2003) 
apresenta muitas semelhanças com os territórios de carácter urbano-
rural, e por isso , foi considerado um território pertinente e profícuo 
para investigar e alcançar o objectivo da tese.  

A cultura foi entendida, nesta investigação, pelos modos que 
perpetuam a vida e que garantem historicamente a sobrevivência 
humana em todas as suas dimensões, sendo um processo interactivo, 
vivo, na construção dos territórios, pela relação biunívoca entre as 
pessoas e a natureza. Sublinhou-se que a cultura é um constructo 
não confinável a espaços ou territórios, é humana e não geográfica. 

A capacidade de um ‘eu’ conviver com um ‘outro’ diferente é 
apresentada por vários autores, como Bauman (2011), Flusser (2010), 
entre outros, como a grande questão da nossa contemporaneidade 
pela multiplicidade de realidades individuais que convivem no mesmo 
lugar. A assunção deste processo fez emergir a necessidade de refletir 
sobre a identidade individual versus identidade colectiva, ou seja 
perceber aquilo que nos identifica com uns e simultaneamente nos 
separa de outros, num processo em permanente construção.

A partir  deste olhar, concluiu-se que as vidas contemporâneas 
incertas, líquidas e performativas conduzem à procura de uma 
identidade individual no sentido de que David Le Breton o aponta, 
isto é, na procura de um tempo perdido (Breton, 1998), associando, 
assim, o conceito de emoção ao de identidade. A emoção é, como 
se observou, fundamental para exaltar e usufruir de experiências 
no espaço, que possibilitam a atribuição de sentidos aos lugares. 
Considerando que o sentido é a regularidade que atravessa a 
irregularidade do conhecimento, a experiência da tradição, na sua 
dimensão veicular, continua a ser fundamental para os sentidos 
dos lugares na contemporaneidade. Podemos concluir, assim, que 
a experiência da tradição é não só imprescindível às relações das 
pessoas com o território, como as potencia e permite lutar contra o 
anonimato dos espaços na actual era da globalização.

Uma vez que, o artesanato enquanto actividade ancestral nos 
remete para a tradição, transportando-nos para um tempo que já não 
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temos, mas que procuramos, utilizando, na grande maioria das suas 
produções, técnicas que não intimidam a natureza (Heidegger, 1990), 
consideramo-lo útil não só a um reequilíbrio do ecossistema global 
mas também à construção de necessárias e renovadas identidades dos 
territórios, pelo que o seleccionamos como chave de leitura desta 
investigação. Esta escolha do artesanato foi também reforçada por 
se ter verificado que é ainda a actividade económica estruturante 
do tecido produtivo português, assim como do europeu, mas, 
simultaneamente, frágil, uma vez que o conhecimento das milenares 
técnicas artesanais na Europa é praticamente exclusivo de pessoas 
envelhecidas, apresentando, deste modo, muitas probabilidades de 
se extinguir. 

A partir deste enquadramento definiu-se o objectivo geral da 
tese: contribuir para a concepção de um modelo de parceria entre o 
Design e o Artesanato, conducente ao reequilíbrio do ecossistema 
global, pela valorização das identidades dos lugares. Procura-se, com o 
modelo, promover a actualização do suporte evocativo do Artesanato 
de acordo com actuais necessidades de consumo, relacionando-o 
com a representação dos lugares e promovendo a sua globalização. 
Ambiciona-se que o modelo produzido resulte num contributo para 
o desenvolvimento de diferentes métodos e recursos que irão aumentar a 
competitividade de inovação do design europeu objectivo do relatório 
Design para o desenvolvimento e prosperidade, de 2012, integrado no 
Horizonte Europa 2020.

Com este objectivo definido, a investigação elaborada sobre 
território, artesanato e design sublinhou a importância de se 
estabelecerem as seguintes considerações:
•	 o território é um ecossistema global com recursos limitados;
•	 o desenvolvimento dos territórios deve ser estruturados a partir 

de economias cognitivas, ou meta-economias, que valorizem 
as competências das pessoas, no sentido apontado na reflexão 
teórica de uma alterglobalização baseada nas pessoas; 

•	 o mercado global, na actualidade, deve ser investigado a partir 
de desejos e necessidades individuais das pessoas enquanto 
entidades plurais;

•	 a indústria europeia, na qual a portuguesa se insere, é estruturada 
por um tecido produtivo de baixa intensidade tecnológica;

•	 a sustentabilidade dos lugares depende da sustentabilidade dos 
seus processos produtivos;
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•	 a valorização da sustentabilidade dos lugares e das suas 
identidades pelo Design pode ser alcançada recorrendo a 
tecnologias artesanais locais, ainda estruturadoras do tecido 
produtivo europeu e português e passíveis de serem sedutoras 
para nichos de mercado à escala global.

Assim, esta investigação desenvolveu-se no sentido de 
descodificar um diálogo processual no qual o designer interage 
com as características e a natureza de um saber local: o artesanato. 
Entendeu-se o artesanato enquanto habitus (Bordieu, 1994) como 
factor de identidade dos lugares, ou seja, como manifestação cultural 
dos territórios numa certa unidade de tempo.  Neste sentido, uma 
vez que a maioria dos seus produtos se encontra funcionalmente 
desajustada às necessidades de consumo contemporâneas, concluiu-
se ser, principalmente, o conhecimento das suas técnicas que nos 
interessa para a resssignificação dos territórios. Através da investigação 
das técnicas artesanais procurou-se compreender as suas características 
pragmáticas, performativas, programáticas, abertas, experienciais, 
participativas e colaborativas, atributos que o design actualmente 
reclama como definidores e marcadores da sua disciplina.

Sublinhou-se a necessidade de activar a competência do 
design enquanto tradutor holístico, que recorre à heurística e ao 
exercício de abdução, utilizando a metáfora como metodologia de 
sedução. Defendemos que o design deve seduzir na procura de novos 
significados para os territórios, da mesma forma que François Ascher 
sugere para o neo-urbanismo, quando confrontado com a mobilidade:

 (...)deve seduzir! Não hesita em utilizar as formas antigas e os 
estilos vernaculares, bem como os arquétipos modernos, adapta-se à 
complexidade que herdou e joga com isso. Re-usa e patrimonializa! 
(Ascher, 2010: 92). 

Concluímos que estes diálogos, quando profícuos, não criam 
apenas produtos mas também relações, o que reforçou o entendimento  
do Design como uma actividade relacional.

Artesãos e designers, nestes diálogos, colocaram-se na linha 
de fronteira em rituais de transição (Clanclini, 1998) para, em co-
criação, desenvolverem co-produções de serviços e de artefactos que 
correspondem a desejos rurais com desenhos urbanos ou, a desejos 
urbanos com desenhos de matriz rural, sendo o valor simbólico que 
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lhes é atribuído, muitas das vezes, superior a um desempenho técnico. 
São produtos entendidos como veículos de memórias e de afectos 
que possibilitam o sentido de pertença das pessoas aos lugares, que 
na procura de renovadas identidades desejam, através da aquisição 
destes produtos híbridos, únicos e sustentáveis e dos quais sabem a 
proveniência, encontrar um tempo humano e lento que não têm, tal 
como o afirmou Le Breton (1998). 

Observamos que os produtos híbridos resultam de dois 
olhares, o do artesão (local e tradicional)  e o do designer (global e 
cosmopolita) e ainda de dois tempos: o lento - do artesão -, e o rápido, 
do designer.  Como sustenta Richard Sennett:

A lentidão do tempo artesanal é fonte de satisfação; a prática se 
consolida, permitindo que o artesão se aposse da habilidade. A 
lentidão do tempo artesanal também permite o trabalho de reflexão 
e imaginação – o que não é facultado pela procura de trabalhos 
rápidos. Maduro quer dizer longo; o sujeito se apropria de maneira 
duradoura da habilidade. (Sennett, 2009: 328)

A participação no projecto Editoria permitiu-nos constatar a 
pertinência das palavras de Sennett e concluir que o tempo lento dos 
artesãos foi um contributo potenciador de criatividade, tendo sido 
afirmado, por alguns dos designers, que o encontro com este tempo 
lento, foi a sua maior descoberta e aquisição na experiência. 

Artesãos e designers, na grande maioria das entrevistas realizadas 
(incluem-se aqui algumas conversas informais que tivemos durante o 
desenvolvimento do projecto Editoria), mostraram-se muito agradados 
com as experiências, apesar de estas terem sido, num número muito 
significativo de vezes, iniciativas sem qualquer continuidade, quer 
para os artesãos, quer para os designers.

Contudo, investigação dos estudos de caso dos diálogos entre 
o Design e o Artesanato com resultados positivos para os seus 
territórios de desenvolvimento, revelou que o bom conhecimento 
de ancestrais técnicas artesanais e a sua flexibilidade poderão, no 
contexto actual, local e globalmente, ser uma oportunidade para 
a regeneração, recuperação e consequente actualização do tecido 
empresarial português, passível de ser estendida a outros territórios, 
nomeadamente da Europa, uma vez que a realidade actual do 
mercado exige grande flexibilidade produtiva e, simultaneamente, 
a optimização de técnicas de rosto humano, que não intimidam a 
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natureza e que possibilitam a referida alter-globalização baseada nas 
pessoas. 

Observou-se que todas as parecerias implicaram, a priori, um 
território concreto, uma diversificada rede de actores que se relaciona 
nesse território, recursos materiais e imateriais, assim como a definição 
de potenciais nichos de mercado. 

A adopção pelo estudo de caso múltiplo possibilitou, ainda, 
considerar que o público, que adquire os produtos resultantes destas 
parcerias, é constituído por pessoas que pertencem a segmentos de 
mercado que representam os sectores da sociedade mais líquidos e 
dinâmicos e que habitam em territórios que apresentam características 
urbano-rurais que, como vimos, estão em expansão, pelo que 
julgamos poder prospectivar (Innerarity, 2011) que os públicos alvo 
destes produtos híbridos também aumentarão exponencialmente. 

A análise do estudo de caso múltiplo permitiu constatar que 
a combinação de saberes entre designers e artesãos pode contribuir 
efectivamente para a valorização das identidades dos territórios, 
gerando fluxos económicos e culturais contributivos, capazes de 
ressignificarem os lugares. Através da análise elaborada na qual 
identificamos os factores que possibilitam viabilizar as parcerias entre 
artesãos e designers, concluímos que esta constatação só é válida se:
•	 o design estabelecer estratégias de actuação na construção de 

constelações de valor, propondo missões sistémicas a partir do 
conhecimento real dos territórios nas suas dimensões cultural 
(incluindo-se aqui a ambiental) e económica; 

•	 forem pensados como negócios estruturados a partir da 
identificação de marcadores identitários dos territórios passíveis 
de serem relacionados com oportunidades e necessidades de 
nichos de mercado bem definidos;

•	 as constelações de valor integrarem artesãos e designers, 
promovendo um fluente diálogo entre actores cúmplices na 
ressignificação das Técnicas Artesanais, com o objectivo de, 
em parceria, promoverem globalmente experiências, através de 
produtos significantes dos territórios, que possibilitem atribuir 
renovados sentidos aos lugares; 

•	 as constelações de valor revelarem capacidade de alocação de 
recursos materiais e imateriais que possibilitem o  planeamento e 
desenvolvimento de todas as tarefas a desenvolver durante a rede 
de valor do produto, incluindo-se serviços de acompanhamento 
aos clientes, após a venda dos produtos, de forma a fomentar 
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a sua fidelização. 
O trabalho desenvolvido por estas parcerias é um trabalho 

comunicativo e cooperativo, desenvolvido difusamente no território, 
que necessita de sistemas de comunicação que permitam reorganizar 
a informação, assim como o acesso ao mercado, encurtando os 
momentos de distribuição e promovendo eficazmente os diálogos 
entre os actores da rede, incluindo-se, aqui, o mercado. 

Assim, com o intuito de facilitar a construção de constelações 
de valor, integradoras de artesãos, designers e mercado, apresentou-se 
um cenário possível de uma plataforma virtual, que relaciona novas 
e velhas tecnologias para imaginar formas globais de contribuir para 
a valorização, local e global, das identidades dos lugares, procurando 
a especialização flexível e a concentração sem centralização. 

Esta plataforma abre o espaço de futuro debate dedicado 
ao significado das relações espaciais sistémicas necessárias à 
construção de uma geografia articulada entre actores a montante e 
a jusante do produto-serviço alcançado e ou desejado. Através do 
apoio tecnológico proporcionado pela rede telemática é possível 
disponibilizar instrumentos de comunicação em rede – aumentando 
de forma exponencial os níveis de visibilidade e a velocidade de 
transmissão da informação – que possibilitem a partilha e combinação 
de conhecimentos empíricos e tecnocientíficos, assim como o 
contacto com potenciais clientes, disponibilizando os produtos para 
comercialização e promovendo os serviços pós-venda. 

A plataforma estabelece uma oportunidade democrática para 
designers e artesãos: procura-se que as relações entre o design e o 
artesanato deixem de ser vistas numa perspectiva dicotómica – global 
versus local; urbano versus rural; alta cultura versus baixa cultura; 
erudito versus vernacular; inovação versus tradição; produções em 
série versus produções únicas – abrindo a oportunidade a futuras 
combinações das especificidades de cada participante, com ênfase 
nas dos designers e dos artesãos, com o objectivo  de se criarem 
processos colaborativos de trabalho com benefícios para todos os 
actores envolvidos. Assim, procura-se potenciar a combinação de 
saberes entre designers e artesãos, e minimizar um dos grandes 
problemas percebidos no estudo do artesanato, enquanto actividade 
de forte conotação local: o seu isolamento, que se manifestou também 
na dificuldade de os artesãos contactarem os designers e potenciais 
nichos de mercado à escala global. 

Deste modo, a plataforma tem como objectivo potenciar relações 
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de cumplicidade, através do encontro de interesses convergentes, entre 
designers e artesãos, na criação de produtos (artefactos, serviços e 
dispositivos) indutores de experiências memoráveis, que exigem a 
co-presença, e na qual a qualidade dos lugares mobilizará todos os 
sentidos (visão, audição, olfacto, gustativo e táctil) considerados, 
como observámos, indispensáveis à atribuição de significados aos 
lugares. 

O espaço na rede telemática que se propõe, nesta tese, aproxima 
dois mundos distintos, subvertendo o espaço virtual para valorizar os 
espaços físicos ou melhor os lugares físicos e utiliza o tempo rápido 
das novas tecnologias para possibilitar e facilitar o acesso à experiência 
de um tempo lento que se perdeu, mas que se deseja.  

Considera-se ser a procura do tempo lento, que se perdeu, que 
sustenta a continuidade do desenvolvimento destas iniciativas, pelo 
que se conclui que é a revolução do tempo lento que impulsionará 
estes diálogos entre o Design e as Técnicas Artesanais, possibilitando 
a desejada renovação da experiência sensível, sem a qual não é possível 
atribuir renovados sentidos aos lugares.

A partir da reflexão conceptual formulada defende-se que, 
na conjuntura socioeconómica europeia e na qual a portuguesa se 
insere, as parcerias entre o Design e o Artesanato devem, de facto, 
ser consideradas um dos eixos estratégico para o desenvolvimento 
cultural e económico do território português.
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Indicações para futuras investigações 
procedentes deste estudo

A partir da tese formulada, enumeram-se as seguintes indicações, 
para potenciar futuras investigações procedentes deste estudo: 

1º sensibilizar os designers, os artesãos, as indústrias e os 
decisores das nações – de políticas públicas de administração central, 
regional e local – para o valor cultural e económico que os diálogos 
entre artesãos e designers podem representar para o território, através 
da divulgação dos bons resultados de casos exemplares, salientando o 
potencial que estes diálogos têm para impulsionar o turismo; 

2º promover, uma nova cultura de ensino na academia 
estimulando o empreendedorimo de massa implícito na micro-
produção. Concretamente, no ensino em Design sugere-se a 
promoção de processos criativos que recorram a baixas tecnologias, 
que designamos por Design Artesanal, integrando-os como 
disciplina nos Cursos Superiores de Design. O objectivo é potenciar, 
simultaneamente, os sistemas produtivos locais e as capacidades 
empreendedoras de futuros designers, na perspectiva de incrementar 
carreiras profissionais contributivas para a valorização das identidades 
dos territórios;

3º fomentar o desenvolvimento e a implementação de 
plataformas dialógicas de colaboração entre diferentes formas de 
conhecimento, empíricos e técnico-científicos. 
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Glossário
Nota prévia: a pertinência deste glossário visa promover uma 
compreensão, em síntese, dos conceitos estruturadores que são 
abordados ao longo desta investigação.  

 
Artesão: um trabalhador que, isolado em unidades de tipo familiar 
ou associado, transforma matérias primas e produz ou repara objectos 
(ou presta serviços sociais) e ao qual se exige um certo sentido estético 
e habilidade ou perícia manual, podendo, no entanto, usar máquinas 
como auxiliares do trabalho, e cuja intervenção pessoal, dominando, 
todas as fases do processo produtivo, constitui factor predominante 
no mesmo (Portaria nº1099/80, de 29 de Dezembro).

Artesanato: conhecimento tácito do artesão intergeracionalmente 
transmitido, o produto desse conhecimento e os serviços que lhe 
estão associados, incluindo-se também o próprio artesão.

Co-criação de valor: processo pelo qual os recursos de duas empresas 
se combinam para se alcançar algo que uma das partes não alcançaria 
sozinha (Borys & Jemison, 1989).

Co-produção de valor: mobilização de vários actores da sociedade 
numa rede complexa de relações, que envolve desde os produtores 
aos clientes, num sistema não linear, para trabalharem em parceria 
(Normann & Ramirez, 2005).

Conhecimento tácito: conhecimento pessoal  que advém da 
experiência num dado espaço. É difícil de codificar e, por isso, 
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difícil de comunicar e de partilhar em linguagens formais (Nonaka 
& Takeuchi,1997).

Costelação de valor: rede de actores que inclui o mercado que se 
relacionam entre si e que distribuem, a si mesmo e aos outros, 
explicitamente ou implicitamente, no tempo e no espaço, as tarefas 
que a criação de valor comporta (Normann & Ramirez, 2005).

Design: desenho de artefactos, serviços e dispositivos de mediação 
cultural (Providência, 2011:17).

Design Relacional: a capacidade de olhar uma cultura, descobrir, 
despertar e potencializar os seus valores essenciais. Transcende o 
objecto, redesenha relações, recria formas, liga pessoas e compartilha 
ideias (Rosenbaum, 2014).

Experiência sensível: despositivização do sensível, isto é pensar por 
dentro da vida (Pereira, 2006: 101).

Identidade: um conjunto de características, em permanente 
construção, que identifica uma comunidade e um território e que, 
simultâneamente os torna singulares ao longo do tempo. 

Inovação: capacidade combinar saberes, ou elementos já existentes ou 
inventados, através de novas combinações  (Schumpeter, in Fagerberg, 
2004:6).

Lugar: conjunto espacial que tem história  a ser esclarecida e 
compreendida sob a perspectiva das pessoas que lhes dão significados. 
Encarna experiências e aspirações das pessoas (Tuan, 1983).

Técnicas Artesanais: observar a descrição apresentada para artesanato.

Território: lugar civilizacional das pessoas e dos objectos, um reflexo 
da organização social e económica, uma construção cultural, que 
condiciona e possibilita a experiência do lugar. 

Território de carácter urbano-rural:  territórios onde a fronteira entre 
o urbano e o rural foi diluída na sequência da aceleração do sentido 
do tempo, de ocupação e utilização dos territórios pelas pessoas.
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 200 5.41 Produtos realizados por alunos do Curso de Design de Produto 
da Escola de Tecnologia e Gestão do IPVC em 2006 no âmbito do 
projecto Memória do Futuro dirigidos pelos docentes do IPVC Ermano 
Aparo e Liliana Soares. Fonte: http://portal.ipvc.pt/images/ipvc/ipvc/
pdf/memoria_futuro_revista_maos_jul_dez_06.pdf.

 200 5.42 Cartaz de divulgação de uma conferência sobre o projecto 
Nuance: Variações sobre o tema filigrana realizada na Escola Superior de 
Tecnologia e Gestão, em Viana do Castelo. Fonte: http://newsletters.
ipvc.pt/uploadimages/n19.htm e Ermano Aparo.

 201 5.43 Produtos e marcas realizadas por alunos do Curso de Design 
de Produto da Escola de Tecnologia e Gestão do IPVC em 2006 no 
âmbito do projecto Nuance dirigido pelos docentes do IPVC Ermano 
Aparo e Liliana Soares. Fonte: Aparo, E. & Soares L. (2012). Seis 
projetos à procura de autor. Florença, ed. Alinea Editrice.

 201 5.44 Reinterpretação das contas de Viana do Castelo da autoria da 
designer Sara Janela. Fonte: Sara Janela.

 202 5.45 Jóias de Liliana Guerreiro com a colaboração dos artesãos  
Joaquim e Guilherme Rodrigues. O colar Neckace usado por Liliana 
realizadio foi no âmbito do projecto Leveza Reanimar a Filigrana. 
Fonte: lilianajoias.blogspot.com (fotografias de Luís Calau e Patrick 
Esteves). 

 202 5.46 Jóias de Joana Caldeira com a colaboração de artesãos da Póvoa 
do Lanhoso. As Entrançadas representadas à direita foram realizadas 
no âmbirto do projecto  Leveza Reanimar a Filigrana. Fontes: Joana 
Caldeira e Campos, A. & Sousa, M. (2004). Leveza. Reanimar a 
filigrana. Matosinhos, ed. ESAD e Museu do Ouro de Travassos: 
Matosinhos.

 203 5.47 Artesãos Joaquim e Guilherme Rodrigues a trabalharem na sua 
oficina em Travassos. Fonte: lilianajoias.blogspot.com (fotografias de 
Luís Calau).

 204 5.48 Jóias de Liliana Guerreiro com a colaboração dos artesãos  
Joaquim e Guilherme Rodrigues. Fonte: lilianajoias.blogspot.com 
(fotografias de Liliana Guerreiro).

 204 5.49 Liliana Guerreiro a trabalhar na sua oficina em Paredes de 
Coura. Fonte: lilianajoias.blogspot.com (fotografias de Luís Calau).

 205 5.50 Jóias de Carla Castiajo produzidas artesanalmente. A jóia Cut 
da imagem à foi realizada no âmbito do projecto Leveza Reanimar a 
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Filigrana. Fontes: https://www.google.pt/search?q=designer+Carla+
Castiajo&client=safari&rls=en&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa
=X&ei=WORPVMfvJanmsASRkoLoDQ&ved=0CCoQsAQ&biw=
1593&bih=923 e Campos, A. & Sousa, M. (2004). Leveza. Reanimar 
a filigrana. Matosinhos, ed. ESAD e Museu do Ouro de Travassos: 
Matosinhos.

 206 5.51 Jóias produzidas em cortiça no âmbito do projecto 2nd skin 
Cork Jewellery. Fonte: Campos, A. & Real, J. (2008). 2nd skin cork 
jewellery. Matosinhos, ed. ESAD e DesignLocal Associação Cultural. 

 207 5.52 Capa do catálogo 2nd skin Cork Jewellery. Transplant de Leonor 
Hipólito; Cachecork de Vânia Moreira e Célula de Jurijus Poska. Fonte: 
Campos, A. & Real, J. (2008). 2nd skin cork jewellery. Matosinhos, 
ed. ESAD e DesignLocal Associação Cultural.

 209 5.53 Artefactos de olaria de Nisa realizados, no âmbito do projecto 
Experimenta o Campo Exoc, pelas alunas Elizabete Santos, Liliana Rosa 
e Susana Martins do Curso de Design da ESAD Caldas da Rainha em 
2006, dirigidas pelo docente Filipe Alarcão  em colaboração com 
o oleiro de Nisa Sr. António Louro. Fonte: Carvalho, B. (2008). 
Experimenta o Campo Exoc. Vila Velha de Ródão, ed. CENTA.

 209 5.54 Capa do catálogo do projecto Experimenta o Campo Exoc. 
Fonte: Carvalho, B. (2008). Experimenta o Campo Exoc. Vila Velha 
de Ródão, ed. CENTA.

 214 5.55 Mapa de localização dos territórios nos quais foram 
desenvolvidos os projectos incluídos nesta narrativa. Fonte: Cláudia 
Albino.

 214 5.56 Mapa de localização dos lugares de residência dos promotores 
dos projectos incluídos nesta narrativa. Fonte: Cláudia Albino.

 216 5.57 Logo do projecto Marinha Grande  MGLASS. Fonte: www.
google.pt/search?q=exposi%C3%A7%C3%A3o+Women+in+Glas
s+da+Mglass+em+NY&client=safari&rls=en&biw=1559&bih=10
24&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=8whRVK70OO3IsATc6-
oGQAQ&ved=0CAYQ_AUoAQ#rls=en&tbm=isch&q=Marinha+
Grande+Mglass+Logo

 217 5.58 Produtos em vidro resultantes da iniciativa Marinha 
Grande MGLASS. Fonte: http://repositorio-aberto.up.pt/
bitstream/10216/11392/3/Texto%20integral.pdf.

 218 5.59 Exposição  dos produtos Women in Glass  da MGLASS em Nova 
Iorque. Fonte: www.google.pt/search?q=exposi%C3%A7%C3%A3o+
Women+in+Glass+da+Mglass+em+NY&client=safari&rls=en&biw
=1559&bih=1024&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=8whRVK70
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OO3IsATc6oGQAQ&ved=0CAYQ_AUoAQ#rls=en&tbm=isch&
q=Marinha+Grande+Mglass+Logo.

 223 5.60 Espaço de divulgação na rede telemática das UPAS e do seu 
trabalho por área de actividade no sítio www.aarn.pt. Fonte: www.
aarn.pt

 224 5.61 Exemplos de duas marcas e produtos elaborados no âmbito do 
projetto Velhos Saberes Novas Tendências. Fonte: www.aarn.pt.

 225 5.62 Capas dos dois catálogos do projecto Velhos Saberes Novas 
Tendências. Fontes: Oliveira M. (2006). Velhos saberes Novas 
Tendências. Porto, ed. AARN e Oliveira M. & Ramos, G. (2007). 
Velhos Saberes Novas Tendências. Artesanato da Região Norte. Guia 
de Boas Práticas. Porto, ed. AARN.

 225 5.63 Logo do projecto Vellos Saberes novas Tendências. Fonte: João 
Lemos.

 226 5.64 Exemplo de uma marca e produtos elaborados no âmbito do 
projecto Vellos Saberes Novas Tendências.Fonte: João Lemos.

 226 5.65 Logo do projecto Desafios-A mulher activa na sociedade. Fonte: 
João Amaral.

 228 5.66 Exemplo de um lenço dos namorados de Vila Verde, que serviu 
de mote para o desenvolvimento do projecto Desafios – A mulher 
activa na sociedade. Fonte: João Amaral.

 229 5.67 Projecto Desafios – A mulher activa na sociedade: linha caos. 
Fonte: João Amaral.

 229 5.68 Projecto Desafios – A mulher activa na sociedade: linha 
desconstrução. Fonte: João Amaral.

 230 5.69 Projecto Desafios – A mulher activa na sociedade: linha muros. 
Fonte: João Amaral.

 231 5.70 Exposição do projecto Desafios – A mulher activa na sociedade: 
linha muros. no Café Galeria Santa Clara em Coimbra. Fonte: João 
Amaral.

 232 5.71 AvantCraft: A força da Persistência (Portugal). Fonte: López, F. 
(coord.) (2010). AvantCraft. Lugo, ed. Centro de Artesania y Diseño 
INCLUDES

 232 5.72 AvantCraft: A força do Movimento (Espanha). Fonte: López, F. 
(coord.) (2010). AvantCraft. Lugo, ed. Centro de Artesania y Diseño 
INCLUDES

 232 5.73 AvantCraft: A força da Sedução (França). Fonte: López, F. 
(coord.) (2010). AvantCraft. Lugo, ed. Centro de Artesania y Diseño 
INCLUDES

 232 5.74 AvantCraft: A força da Lírica (Irlanda). Fonte: López, F. 
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(coord.) (2010). AvantCraft. Lugo, ed. Centro de Artesania y Diseño 
INCLUDES.

 236 5.75 Capas do catálogo do projecto AvantCraft, (em cima a edição 
portuguesa a da resonsabilidade do CEArTE e em baixo a edição 
internacional a cargo do Centro de Artesania y Diseño INCLUDES. 
Fonte: López, F. (coord.) (2010). AvantCraft. Lugo, ed. Centro de 
Artesania y Diseño INCLUDES.

 237 5.76 AvantCraft: imagens da exposição final itinerante realizada em 
Espanha, França, Irlanda e Portugal. Fontes: Rocha, L., Mendes, A. 
& Amaral, J. (2007). Colecção Avant Craft. Coimbra, ed. CEARTE. 
e López, F. (coord.) (2010). AvantCraft. Lugo, ed. Centro de Artesania 
y Diseño INLUDES.

 238 5.77 Produtos inegrados nos eventos Movimento, artes e ofícios 
em criação. Fonte: Rocha, L., Mendes, A. & Amaral, J. (2009). 
Movimento, artes e ofícios em criação. Coimbra, ed. CEARTE.

 239 5.78 Logo da marca Boa Boca gourmet. Fonte: boaboca-gourmet.
com

 240 5.79 Produtos da Boa Boca gourmet. Fonte: boaboca-gourmet.
 241 5.80 Loja sede da Boa Boca gourmet locallizada no centro de Évora.  

Fonte: boaboca-gourmet.
 242 5.81 Produtos da Boa Boca gourmet. Fonte: boaboca-gourmet.
 244 5.82 Mapa de localização dos territórios nos quais foram 

desenvolvidos os projectos incluídos nesta narrativa. Fonte: Cláudia 
Albino

 244 5.83 Mapa de localização d0s lugares de residência dos promotores 
dos projectos incluídos nesta narrativa. Fonte: Cláudia Albino

 247 5.84 Imagens do séc. XX de S. Pedro de Corval. Fonte: Conde. A. 
(2013). Mãos que criam. A olaria em S. Pedro de Corval. Reguengos 
de Monsaraz, ed. Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz.

 249 5.85 Exposição do projeco Desenhar a Tradição na igreja de S. Tiago, 
em Monsaraz. Fonte: Helena Arroz.

 250 5.86 Alguns exemplos de produtos realizados tradicionalmente pelos 
oleiros de S. Pedro do Corval. Fonte: Conde. A. (2013). Mãos que 
criam. A olaria em S. Pedro de Corval. Reguengos de Monsaraz, ed. 
Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz.

 250 5.87 Capa do catálogo do projecto Desenhar a Tradição. Fonte: 
Arroz, M. & Fortes, V.  (2005). Desenhar a Tradição: Experiências 
de Inovação nas Olarias de S. Pedro do Corval. Corval, ed. Casa da 
Cultura de S. Pedro de Corval.

 250 5.88 Alguns exemplos de produtos resultantes do projecto Desenhar 
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a Tradição. Fonte: http://www.pedrita.net/projects/desenhar-a-
tradicao.

 251 5.89 Fotografias de produtos resultantes do projecto Desenhar a 
Tradição tiradas nas oficinas em que foram produzidos. Fonte: 
Arroz, M. & Fortes, V. (2005). Desenhar a Tradição: Experiências 
de Inovação nas Olarias de S. Pedro do Corval. Corval, ed. Casa da 
Cultura de S. Pedro de Corval.

 251 5.90 Mapa da rota dos oleiros de S. Pedro do Corval. Fonte: http://
www.cm-reguengos-monsaraz.pt/NR/rdonlyres/A5B14F33-9478-
437A-BE82-257CF2C17402/0/FIOBAR09_Folheto.pdf.

 252 5.91 Colecção Coelhos do Alentejo resultante do projecto Desenhar 
a Tradição co-criada pelos designers Pedrita com o artesão Paulino de 
S. Pedro de Corval. Fonte: http://www.pedrita.net/projects/coelhos-
alentejanos.

 253 5.92 Produtos e workshop do Projecro A Gente Transforma-Toca em 
Pauí no Brasil com a consultoria dos designers Pedrita. Fonte: http://
www.pedrita.net/projects/coelhos-alentejanos.

 255 5.93 Alguns exemplos de produtos resultantes do projecto Do oeste-
Novos Conceitos do Produto Artesanal. Fonte: http://www.oesteonline.
pt/noticias/noticia.asp?nid=11699.

 256 5.94 Logo do Design Hotel Casa das Penhas Douradas. Fonte: 
http://www.casadaspenhasdouradas.pt.

 257 5.95 Edifício do Design Hotel Casa das Penhas Douradas (casa 
mãe do projecto Saberes e Fazeres da Vila. Fonte: http://www.
casadaspenhasdouradas.pt.

 259 5.96 Produtos  das marcas Burel, Penhas Douradas Factory e PDF, 
Penhas Douradas Food, ambas resultantes do projecto Saberes e 
Fazeres da Vila. Fonte: http://www.saberesefazeresdavila.pt.

 260 5.97 Produtos em burel da marca Burel, Penhas Douradas Factory. 
Fonte: http://www.burelfactory.com. 

 260 5.98 Paredes em burel no edifício sede da Microsoft Lx criadas 
na sequência do projecto de interires desenvolvido pelo atelier 
Arquitectos 3G Ofices. Fonte: http://www.burelfactory.com. 

 261 5.99 Tear e Sala das Linhas da Fábrica de Lanifícios do Império, na 
Vila de Manteigas. Fonte: http://www.burelfactory.com. 

 261 5.100 Rua Serpa Pinto em Lisboa com o Letreiro da Loja do Burel 
e interior da loja. Fonte: http://www.burelfactory.com. 

 262 5.101 Produtos da marca PDF, Penhas Douradas Food. Fontes: 
http://www.saberesefazeresdavila.pt e https://www.facebook.com/
PenhasDouradasFood.
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 264 5.102 Exemplos de alguns produtos resultantes do projecto Art on 
Chairs. Fonte: Franqueira, T. (2012). Art on Chair, More Design More 
Industry. Paredes, ed. Editorial Blau.

 266 5.103 Mapa de localização dos territórios nos quais foram 
desenvolvidos os projectos incluídos nesta narrativa. Fonte: Cláudia 
Albino.

 266 5.104 Mapa de localização d0s lugares de residência dos promotores 
dos projectos incluídos nesta narrativa. Fonte: Cláudia Albino.

 268 5.105 Sessão de apresentação do projecto Significados da Matéria no 
Design. Fonte: Ana Mestre.

 269 5.106 Sessões de trabalho e de apresentação de projectos do 
Significados da Matéria no Design. Fonte: Mestre, A., Ruivo, I., Diehl, 
J. & Parra, P. (2005). Design – Significados da Matéria no Design. 
Lisboa, ed. SUSDESIGN.

 270 5.107 Exemplos de alguns produtos resultantes do projecto 
Significados da Matéria no Design. Fonte: Mestre, A., Ruivo, I., Diehl, 
J. & Parra, P. (2005). Design – Significados da Matéria no Design. 
Lisboa, ed. SUSDESIGN.

 270 5.108 Capa do catálogo do projecto Significados da Matéria no Design. 
Fonte: Mestre, A., Ruivo, I., Diehl, J. & Parra, P. (2005). Design – 
Significados da Matéria no Design. Lisboa, ed. SUSDESIGN.

 271 5.109 Cartaz de divulgação da Aldeia Academia das Artes e Odfícios 
Tradicionais em Cabeço de Vide, Fronteira. Fonte: Rita Olivença.

 273 5.110 Alguns exemplos de produtos desenvovidos no âmbito do 
projecto Velhas Técnicas, Novos Conceitos. Fonte: www.evol.pt.

 274 5.111 Mantas R-pasto e Fuse criadas pela designer Joana Brígido da 
EVOL com a tecelã Teresa Branquinho. Fonte: www.evol.pt.

 277 5.112 Cartaz da exposição e produtos da Design for Future.org de 
2006 sob o tema Reciclagem e Reutilização. Fonte:: http://www.
designforfuture.org.

 277 5.113 Cartaz da exposição e produtos da Design for Future.org de 2007 
sob o tema Reciclagem do Sentido. Fonte:: http://www.designforfuture.
org.

 278 5.114 Cartaz da exposição e produtos da Design for Future.org de 
2008 sob o tema Artesanato Pop.Fonte:: http://www.designforfuture.
org.

 279 5.115 Cartaz da exposição e produtos da Design for Future.org de 2009 
sob o tema Cultura Intensiva. Fonte:: http://www.designforfuture.org.

 280 5.116 Agentes envolvidos na primeira fase do trabalho do projecto 
TASA com a rede de artesãos do TASA. Fonte: Alice Pisco.
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 282 5.117 Materias e Técnicas Artesanais envolvidas no projecto TASA. 
Fonte: www.projectotasa.com

 283 5.118 Materias e Técnicas Artesanais envolvidas no projecto TASA. 
Fonte: www.projectotasa.com 

 284 5.119 Rede de relações estabelecida na 1ª fase do projecto TASA. 
Fonte: Cláudia Albino.

 285 5.120 Garrafa em barro para o licor Talurdina criada pelos designers 
da The Home prroject e pelo oleiro Ricardo Lopes. Fonte: www.
projectotasa.com.

 286 5.121  Workshops realizados com os alunos da Escola Secundária 
de Taveira, no ano lectivo de 2010-11, no âmbito do programa 
do projectoo TASA e cataz de divulgação da acção. Fonte: www.
projectotasa.com.

 286 5.122 Capa do catálogo da 1ª fase do projecto TASA liderado pelo 
The Home project até Agosto de 2011. Fonte: www.projectotasa.com

 287 5.123 Produtos da 1ª fase do projecto TASA liderado pelo The Home 
project até Agosto de 2011. Fonte: www.projectotasa.com.

 288 5.124 Quatro produtos da 2ª fase do projecto TASA, desenvovidos 
sob a liderança da ProActivTur e incluídos no catálogo online do TASA 
desde 2013. Fonte: www.projectotasa.com.

 289 5.125 Berço de cortiça concebido pelas designers Sofia Chinita e 
Karin Pereira em colaboração com o artesão António Luz, um dios 
artesãos da rede de actores do projecto TASA. Fonte: www.projectotasa.
com.

 292 5.126 Mapa de localização dos territórios nos quais foram 
desenvolvidos os projectos incluídos nesta narrativa. Fonte: Cláudia 
Albino.

 292 5.127 Mapa de localização dos lugares de residência dos promotores 
dos projectos incluídos nesta narrativa. Fonte: Cláudia Albino.

 294 5.128 Logótipo do projecto Mexetrada, artesanato+design.
 294 5.129 Projecto Mexetrada, artesanato+design: locais e Técnicas 

Artesanais escolhidas para desenvolver projectos. Fonte: http://
mexetrada.blogspot.pt.

 295 5.130 Mexetrada, artesanato+design: designers a trabalharem com os 
artesãoes nas suas oficinas.Fonte: http://mexetrada.blogspot.pt.

 297 5.131 Mexetrada, artesanato+design: exposição no MUDE. Fonte: 
https://www.facebook.com/Mexetrada/photos_stream.

 297 5.132 Mexetrada, artesanato+design: artefactos desenvolvidos no 
âmbito do projecto. Fonte: https://www.facebook.com/Mexetrada/
photos_stream.
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 299 5.133 Projecto Artes de Trabalhar Fibras Vegetais: workshop de cestaria. 
Fonte: Ferro,M.& Magalhães,O. Artes de Trabalhar Fibras Vegestais, 
Gaia, ed. IEFP|Portugal à Mão|Agência INOVA| AARN.

 300 5.134 Artes de Trabalhar Fibras Vegetais: exposição e produtos 
desenvolvidos no âmbito do projecto. Fonte: Ferro,M.& Magalhães,O. 
Artes de Trabalhar Fibras Vegestais, Gaia, ed. IEFP|Portugal à 
Mão|Agência INOVA| AARN.

 302 5.135 Projecto Design & Ofícios: alguns exemplos de materiais e 
técnicas exploradas no âmbito do projecto. Fonte: designeoficios.
ads.org.pt.

 303 5.136 Design & Ofícios: símbolo, logótipo e imagem de sítio de 
divulgação do projecto. Fonte: designeoficios.ads.org.pt.

 304 5.137 Design & Ofícios: designers e artesãos a trabalharem na oficína 
de carpintaria da Câmara Municipal de São Brás de Alportel. Fonte: 
designeoficios.ads.org.pt.

 306 5.138 Design & Ofícios: exemplos de alguns artefatos desembolvidos 
no âmbito do projecto. Fonte: designeoficios.ads.org.pt.

 307 5.139 Venda dos produtos Design & Ofícios na merciaria A Mimosa 
da Lapa, em Lisboa. Fonte: designeoficios.ads.org.pt.

 309 5.140 Design & Ofícios: divulgação da terceira residência criativa em 
2013. Fonte: designeoficios.ads.org.pt.

 309 5.141 Design & Ofícios: divulgação do projecto no Lisboa Design 
Show, em 2012 e na Experimenta Design de Lisboa, em 2013. Fonte: 
designeoficios.ads.org.pt.

 311 5.142 Desdobrável e logótico do Projecto em Aberto – o banco 
alentejano. Fonte: https://www.facebook.com/projecto.aberto.

 312 5.143 Projecto em Aberto – o banco alentejano: alguns exemplos 
tradicionais e reinterpretações.Fonte: https://www.facebook.com/
projecto.aberto.

 312 5.144 Projecto em Aberto – o banco alentejano: workshop na FBAUL a 
aprenderem a entrelaçar.Fonte: https://www.facebook.com/projecto.
aberto.

 312 5.145 Projecto em Aberto – o banco alentejano: alguns exemplos 
de bancos executados pelos alunos da FBAUL. Fonte: https://www.
facebook.com/projecto.aberto.

 312 5.146 Projecto em Aberto – o banco alentejano: alguns exemplos de 
reinterpreações do banco alentejano colocado no blog do projecto. 
Fonte: https://www.facebook.com/projecto.aberto.

 313 5.147 Logótipo do DO UT Design, na Semana do Design em Milão, 
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em 2013. Fonte: https://www.facebook.com/projecto.aberto.

 313 5.148 O Projecto em Aberto e Ana Escobar na DO UT Design. Fonte: 
https://www.facebook.com/projecto.aberto.

 314 5.149 Projecto em Aberto – tijolo burro: desdobrável e cartaz. Fonte: 
https://www.facebook.com/projecto.aberto.

 314 5.150 Projecto em Aberto – tijolo burro: workshop realizado nas 
oficinas do convento de Montemor-o-Novo. Fonte: https://www.
facebook.com/projecto.aberto.

 318 5.151 Mapa de localização dos territórios nos quais foram 
desenvolvidos os projectos incluídos nesta narrativa. Fonte: Cláudia 
Albino.

 318 5.152 Mapa de localização dos lugares de residência dos promotores 
dos projectos incluídos nesta narrativa. Fonte: Cláudia Albino.

 319 5.153 Capa do catálogo da Bienal de Cerveira de 87, no qual 
foram divulgadas as exposiões do Concurso do Grande Prémio de 
Design Artesanal e da Olaria Portuguesa Decorada do Séc. XIX e XX.  
Fonte: Rodrigues, J., et al. (1987). Design 8|7. Cerveira, ed. Câmara 
Municipal de Cerveira e ARCA – Associação.

 320 5.154 1.º Prémio Concurso do Grande Prémio de Design Artesanal, 
atribuído a Arlindo Fagundes, com os artefactos Pote, Jarra, Fruteira, 
Terrina e Molheira. Fonte: Rodrigues, J., et al. (1987). Design 8|7. 
Cerveira, ed. Câmara Municipal de Cerveira e ARCA – Associação.

 321 5.155 Concurso do Grande Prémio de Design Artesanal: alguns 
exemplos de artefacos realizados. onte: Rodrigues, J., et al. (1987). 
Design 8|7. Cerveira, ed. Câmara Municipal de Cerveira e ARCA – 
Associação.

 322 5.156 Alguns exemplos de Artefactos que constituiram a exposição 
de Olaria Portuguesa Decorada do Séc. XIX e XX. onte: Rodrigues, J., 
et al. (1987). Design 8|7. Cerveira, ed. Câmara Municipal de Cerveira 
e ARCA – Associação.

 322 5.157 Capa do catálogo Re/nventar a Matéria. Fonte: Providência, 
F. (2001). Re/nventar a Matéria.  Porto, ed. Porto 2001.

 323 5.158 Re/nventar a Matéria: exemplos de alguns artefactos. Fonte: 
Providência, F. (2001). Re/nventar a Matéria.  Porto, ed. Porto 2001.

 324 5.159 Exposição do Re/nventar a Matéria, no CRATE, no âmbito 
do Porto 2001, Capital Europeia da Cultura. Fonte: Francisco 
Providência

 324 5.160 Exposição do Re/nventar a Matéria, no Galeria Mitra, 
no âmbito da Experimenta Design em Lisboa. Fonte: Francisco 
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Providência
 325 5.161 Capa do catálogo do projecto Atípico – objectos contemporâneos. 

Fonte: CEARTE. (2003). Atípico, Coimbra, ed. CEARTE e PPART.
 326 5.162 Atípico – objectos contemporâneos, exemplo de alguns artefactos.
  Fonte: CEARTE. (2003). Atípico, Coimbra, ed. CEARTE e PPART.
 326 5.163 Atípico – objectos contemporâneos: Autores (designers, artesãos e 

empresas) seleccionados. Fonte: CEARTE. (2003). Atípico, Coimbra, 
ed. CEARTE e PPART.

 327 5.164 Capa do catálogo do projecto Edição Exclusiva. Fonte: Rocha, 
L., Mendes, A. & Amaral, J. (2011). Edição Exclusiva. Coimbra, ed. 
CEARTE.

 328 5.165 Edição Exclusiva: exemplos de algus artefactos incluídos na 
colecção.Fonte: Rocha, L., Mendes, A. & Amaral, J. (2011). Edição 
Exclusiva. Coimbra, ed. CEARTE.

 330 5.166 Mapa da rede das Aldeiras de Xisto. Fonte: Simão, R. (coord.). 
Aldeias de Xisto Outono/Inverno, 2012/2013, III, 5. Fundão, ed. 
ADXTUR.

 332 5.167 Worshop na aldeia de Cerdeira do projecto Água Musa, Craft 
+ Desing + Natureza. Fonte: www.aguamusa.com.

 333 5.168 Água Musa, Craft + Desing + Natureza: exposição na aldeia de 
Cerdeira. Fonte: João Nunes.

 333 5.169 Água Musa, Craft + Desing + Natureza: exposição em Unhais 
da Serra. Fonte: www.aguamusa.com.

 334 5.170 Água Musa, Craft + Desing + Natureza: capa do catálogo da 
colecção de artefactos e cartaz de divulgação do projecto. Fonte: www.
aguamusa.com.

 335 5.171 Água Musa, Craft + Desing + Natureza: coleção exposta na 
Eunique, na Alemanha, tendo sido seleccionado o artefacto Gota do 
Segredo para o cartaz de divulgação da mesma. Fonte: João Nunes.

 336 5.172 Água Musa, Craft + Desing + Natureza: coleção exposta no 
Espaço X, Porto. Fonte: João Nunes.

 336 5.173 Água Musa, Craft + Desing + Natureza: coleção exposta no 
espaço CLCS Arquitectos Associados, Lisboa. Fonte: João Nunes.

 336 5.174 Águra Musa, Craft + Desing + Natureza: Gota do Segredo, de 
Ana Lousada e Carlos Neto. Fonte: www.aguamusa.com.

 337 5.175 Águra Musa, Craft + Desing + Natureza: alguns artefactos da 
colecção. Fonte: www.aguamusa.com.

 345 6.1 Diagrama de relações das Técnicas Artesanais milenares, 
identificadas no estudo de caso múltiplo. Fonte: Cláudia Albino.
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 349 6.2 Síntese do mapeamento da presença no território portugês das 
seis técnicas artesanais representadas no estudo de caso múltiplo. 
Fonte: Cláudia Albino.

 351 6.3 Produção e transformação de alimentos, enquanto saberes 
partilhados e adquiridos pela diáspora portuguesa. Fonte: Cláudia 
Albino. 

 353 6.4 Produções artesanais em madeira ou em cortiça identificadas 
em Porugal na última década do séc. XX e na 1ª década do séc. XXI. 
Fonte: Cláudia Albino.

 355 6.5 Produções de entrançados artesanais de fibras vegetais 
identificadas em Portugal na última década do séc. XX e na 1ª década 
do séc. XXI. Fonte: Cláudia Albino.

 357 6.6 Produções em cerâmica identificadas em Portugal na última 
década do séc. XX e na 1ª década do séc. XXI. Fonte: Cláudia Albino.

 359 6.7 Produções em tecelagem identificadas em Portugal na última 
década do séc. XX e na 1ª década do séc. XXI. 

 361 6.8 Produções de ourivesaria identificadas em Portugal na última 
década do séc. XX e na 1ª década do séc. XXI. Fonte: Cláudia Albino.

 367 6.9 Diagrama de análise da 2ª proposição:  Capuchinhas de 
Montemuro. Fonte: Cláudia Albino.

 368 6.10 Diagrama de análise da 2ª proposição: Liliana Guerreiro. Fonte: 
Cláudia Albino.

 370 6.11 Diagrama de análise da 2ª proposição: Boa Boca Gourmet. 
Fonte: Cláudia Albino.

 371 6.12 Diadrama de análise da 2ª proposição: Saberes e Fazeres da Vila. 
Fonte: Cláudia Albino.

 373 6.13 Diagrama de análise da 2ª proposição:Técnicas Artesanais, 
Soluções Actuais. Fonte: Cláudia Albino. 

 375 6.14 Diagrama de análise da 2º proposição: Design & Ofícios. Fonte: 
Cláudia Albino.

 376 6.15 Diagrama de análise da 2ª proposição: Água Musa. Fonte: 
Cláudia Albino.

 380 6.16 Diagrama de análise da 3ª proposição: Capuchinhas de 
Montemuro. Fonte: Cláudia Albino.

 382 6.17 Diagrama de análise da 3ª proposição: Liliana Guerreiro. Fonte: 
Cláudia Albino.

 383 6.18 Diagrama de análise da 3ª proposição: Boa Boca Gourmet. 
Fonte: Cláudia Albino.

 384 6.19 Diagrama de nálise da 3ª proposição: Saberes e Fazeres da Vila. 
Fonte: Cláudia Albino.
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 385 6.20 Diagrama de análise da 3ª proposição: - Técnicas Artesanais, 
Soluções Actuais. Fonte: Cláudia Albino. 

 386 6.21 Diagrama de análise da 3ª proposição: - Design & Ofícios. 
Fonte: Cláudia Albino. 

 387 6.22 Diagrama de análise da 3ª proposição: Água Musa.Fonte: 
Cláudia Albino.  

 393 6.23 Diagrama representativo das iniciativas que nunca 
estabeleceram qualquer relação com o mercado. Fonte: Cláudia 
Albino. 

 394 6.24 Diagrama representativo das iniciativas que estabeleceram 
relações com o mercado apenas após conclusão da realização dos 
produtos de serviços. Fonte: Cláudia Albino.

 395 6.25 Diagrama representativo das iniciativas que se estruturaram a 
partir da identificação de oportunidades e necessidades do mercado. 
Fonte: Cláudia Albino.

 399 7.1 Editoria: design, artesanato e indústria: convite para a apresentação 
dos objectivos do projecto, no Palácio de Vila Flor, Guimarães, em 
Dezembro de 2012. Fonte: http://www.guimaraesdigital.com/noticias

 405 7.2 Editoria: design, artesanato e indústria: exposição de apresentação 
dos objectivos do projecto, realizada na Plataforma das Artes, 
Guimarães, em Dezembro de 2012. Fonte: Cláudia Albino.  

 406 7.3 Editoria: design, artesanato e indústria: exposição dos resultados 
do projecto, realizada no Centro Cultural de Vila Flor, Guimarães, 
de 28 Junho a 28 de Julho de 2013. Fonte: Cláudia Albino.  

 408 7.4 Editoria: design, artesanato e indústria: designers e artesãos nas 
oficinas das bordadeiras. Fonte: http://www.editoria.pt/index.php/
fotos

 409 7.5 Editoria: design, artesanato e indústria: designers e artesãos nas 
oficinas dos artesãos. Fonte: http://www.editoria.pt/index.php/fotos 
(fotografias de Alexandre Delmar).

 416 7.6 Editoria: design, artesanato e indústria: artefactos tradicionais de 
Guimarões, produzidos artesanalmente nas Técnicas seleccionadas 
para o desenvolvimento projecto. Fonte: Cláudia Albino.  

 416 7.7 Editoria: design, artesanato e indústria: Técnicas Artesanais 
presentes no concelho de Guimarões seleccionadas para desenvolver 
o projecto. Fonte: Cláudia Albino.  

 420 7.8 Barba. Fonte: http://www.editoria.pt/index.php/fotos 
(fotografias de Alexandre Delmar).

 420 7.9 Sacros corações. Fonte: http://www.editoria.pt/index.php/fotos 
(fotografias de Alexandre Delmar).
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 414 7.10 Bandeira. Fonte: http://www.editoria.pt/index.php/fotos 
(fotografias de Alexandre Delmar).

 415 7.11 Uma caveira, uma pirâmide e uns quantos corações. Fonte: http://
www.editoria.pt/index.php/fotos (fotografias de Alexandre Delmar)

 415 7.12 Amuleto. Fonte: http://www.editoria.pt/index.php/fotos 
(fotografias de Alexandre Delmar).

 415 7.13 Place. Fonte: http://www.editoria.pt/index.php/fotos 
(fotografias de Alexandre Delmar).

 416 7.14 Pots. Fonte: http://www.editoria.pt/index.php/fotos (fotografias 
de Alexandre Delmar).

 416 7.15 Lata/luz. Fonte: http://www.editoria.pt/index.php/fotos 
(fotografias de Alexandre Delmar).

 416 7.16 Reverso. Fonte: http://www.editoria.pt/index.php/fotos 
(fotografias de Alexandre Delmar).

 417 7.17 Barba. Fonte: http://www.editoria.pt/index.php/fotos 
(fotografias de Alexandre Delmar).

 418 7.18 Júlio Dolbeth, designer. Fonte: http://www.editoria.pt/index.
php/fotos (fotografias de Alexandre Delmar).

 420 7.19 Conceição Ferreira, artesã. Fonte: http://www.editoria.pt/
index.php/fotos (fotografias de Alexandre Delmar).

 423 7.20 Uma caveira, uma pirâmide e uns quantos corações. Fonte: 
http://www.editoria.pt/index.php/fotos (fotografias de Alexandre 
Delmar).

 424 7.21 Aitor Saraiba, designer. Fonte: http://www.editoria.pt/index.
php/fotos (fotografias de Alexandre Delmar).

 426 7.22 Jorge Teixeira, artesão. Fonte: http://www.editoria.pt/index.
php/fotos (fotografias de Alexandre Delmar).

 427 7.23 Amuleto. Fonte: http://www.editoria.pt/index.php/fotos 
(fotografias de Alexandre Delmar).

 428 7.24 Rui Vitorino Santos, designer. Fonte: http://www.editoria.pt/
index.php/fotos (fotografias de Alexandre Delmar).

 430 7.25 A2 – Cristina Vilarinho e Alberto Gouveia, artesãos 
 4333 7.26 A2 – Sacros corações . Fonte: http://www.editoria.pt/index.

php/fotos (fotografias de Alexandre Delmar).
 434 7.27 Estefânia de Almeida, designer. Fonte: http://www.editoria.

pt/index.php/fotos (fotografias de Alexandre Delmar).
 436 7.28 Adélia Faria, artesã. Fonte: http://www.editoria.pt/index.php/

fotos (fotografias de Alexandre Delmar).
 437 7.29 (à esquerda) Place & Pots (à direita). Fonte: http://www.

editoria.pt/index.php/fotos (fotografias de Alexandre Delmar).
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 438 7.30 Sam Baron, designer. Fonte: http://www.editoria.pt/index.
php/fotos (fotografias de Alexandre Delmar).

 438 7.31 Gaspar Correia, artesão. Fonte: http://www.editoria.pt/index.
php/fotos (fotografias de Alexandre Delmar).

 442 7.32 José Vieira, artesão. Fonte: http://www.editoria.pt/index.php/
fotos (fotografias de Alexandre Delmar).

 443 7.33 Bandeira & Lata/Luz Fonte: http://www.editoria.pt/index.php/
fotos (fotografias de Alexandre Delmar).

 444 7.34 Luís Úrculo, designer.  Fonte: http://www.editoria.pt/index.
php/fotos (fotografias de Alexandre Delmar).

 446 7.35 Isabel Oliveira, artesã. Fonte: http://www.editoria.pt/index.
php/fotos (fotografias de Alexandre Delmar).

 449 7.36 Reverso. Fonte: http://www.editoria.pt/index.php/fotos 
(fotografias de Alexandre Delmar).

 450 7.37 Gonçalo Campos, designer. Fonte: http://www.editoria.pt/
index.php/fotos (fotografias de Alexandre Delmar).

 452 7.38 Jacinto Teixeira, artesão. Fonte: http://www.editoria.pt/index.
php/fotos (fotografias de Alexandre Delmar).

 459 8.1 Imagem de visualização geral de acesso à montra. Os círculos 
representam esquematicamente os produtos, a partir dos quais se 
desenhará a montra. Fonte: Cláudia Albino. 

 460 8.2 Imagem de visualização geral de acesso à informação sobre o 
produto assim como à sua imagem, e aos co-autores da peça. Neste 
caso, para exemplificar, seleccionou-se o Amuleto co-criado pelo 
designer  Rui Vitorino e pelo Atelier A2.  Fonte: Cláudia Albino. 

 460 8.3 Imagem de visualização geral do Amuleto seleccionado na fig.
Fonte: Cláudia Albino. 

 461 8.4 Imagem de visualização geral de  acesso aos contactos do Rui 
Vitorino. Fonte: Cláudia Albino. 

 461 8.5 Imagem de visualização geral de  acesso aos contactos da Cristina 
Vilarinho e do Alberto Gouveia, do Atelier A2.Fonte: Cláudia Albino. 

 462 8.6 Imagem de visualização avançada de acesso à rede, que permitirá 
fazer procuras por temas previamente definidos. Fonte: Cláudia 
Albino. 

 462 8.7 Imagem de visualização avançada de acesso à rede onde é 
possível identificar o artesão funileiro José Vieira. Fonte: Cláudia 
Albino. 

 469 8.8 Imagem de visualização avançada de acesso a um dos produtos 
do artesão José Vieira. Fonte: Cláudia Albino. 

 464 8.9 Imagem do Jarro de lavatório seleccionado na fig. 8.8. Fonte: 
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Cláudia Albino. 
 464 8.10 Imagem de visualização avançada da selecção dos produtos que 

José Vieira  co-criou com um designer. Fonte: Cláudia Albino. 
 465 8.11 Imagem da Lata/Luz, co-criada por Luís Úrculo e José Vieira, 

seleccionada na fig. 8.10. Fonte: http://www.editoria.pt/index.php/
fotos (fotografias de Alexandre Delmar).

 465 8.12 Imagem de visualização avançada de acesso à rede de Luís 
Úrculo. Fonte: Cláudia Albino. 

 466 8.13 Imagem de visualização avançada de selecção dos produtos 
realizados por Luís Úrculo em co-autoria com a bordadeira  Isabel 
Oliveira. Fonte: Cláudia Albino.  

 466 8.14. Imagem da Bandeira, co-criada por Luís Úrculo e Isabel 
Oliveira, seleccionada na fig. 8.13. Fonte: http://www.editoria.pt/
index.php/fotos (fotografias de Alexandre Delmar).

 467 8.15 Imagem de visualização avançada de acesso à  rede da artesã 
Isabel Oliveira. Fonte: Cláudia Albino. 

 467 8.16 Imagem de visualização avançada de selecção dos produtos 
realizados por Isabel Oliveira em parceria com mais duas bordadeiras.  
Fonte: Cláudia Albino. 

 468 8.17 Imagem do Individual de mesa,  co-criado por Isabel Oliveira, 
Conceição e Adélia seleccionado na fig. 8.16. Fonte: Cláudia Albino. 

 468 8.18 Imagem de visualização avançada de acesso à rede de Adélia 
Faria. Fonte: Cláudia Albino. 

 469 8.19 Imagem de visualização avançada de selecção dos produtos 
realizados por Adélia Faria em parceria com a designer Estefânia de 
Almeida. Fonte: Cláudia Albino. 

 469 8.20 Imagem dos Sacros Corações, co-criados por Adélia Faria e 
Estefânia Almeida, seleccionados na fig. 8.19.Fonte: http://www.
editoria.pt/index.php/fotos (fotografias de Alexandre Delmar).

 470 8.21 Imagem de visualização avançada de acesso à rede de Estefânia 
Almeida. Fonte: Cláudia Albino. 

 471 8.22 Diagrama da estrutura mínima necessária para que se inicie 
qualquer parceria entre o Design e o Artesanato para viabilizar um 
negócio sustentável. Fonte: Cláudia Albino. 

 474 8.23 Diagrama representativo das iniciativas que se estruturaram a 
partir da identificação de oportunidades e necessidades de nichos de 
mercado. Fonte: Cláudia Albino.
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Entrevistas

Design & Ofícios
Entrevista realizada a Bruno Boto (BB).

Depoimento escrito, 23 de Junho de 2014. 

CA – Quais os motivos para a realização das experiências?

BB – O projecto Design & Ofícios pretende acima de tudo criar 
uma plataforma que possibilite a transmissão, às novas gerações, 
de conhecimentos e técnicas artesanais, ligadas principalmente 
às matérias-primas naturais mais comuns na região do Algarve. 
Consideramos, que esta riqueza cultural e material pode e deve ser 
utilizada no desenvolvimento social, cultural e económico da região, 
contribuindo para o desenvolvimento do país. Isto, porque em 
Portugal, e em particular na região do Algarve, a taxa de desemprego 
nas áreas criativas é muito grande, sendo o trabalho na maior parte 
das vezes precário e ligado essencialmente aos serviços, destacando-se 
os que são relacionados com o turismo. 

Para além desta constatação percebemos que a comunidade 
de criativos da região do Algarve, especialmente os designers 
de comunicação, têm uma grande oferta, ao nível da formação 
técnica e tecnológica, na áreas da comunicação, mas têm muito 
poucas alternativas para aquisição de conhecimento nas áreas de 
desenvolvimento de produto. 

Com base nestas duas realidades, julgámos oportuno juntar o 
útil ao agradável e desta forma tentámos envolver esta comunidade 
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crítica, criativa e muitas vezes disponível a artesãos experientes e 
conhecedores do seu meio, bem como a produtores e transformadores, 
num processo criativo altamente experimental. Deste modo, surge a 
residência criativa que tem por objectivo promover e mostrar todas 
as possibilidades de combinações de competências destes grupos 
profissionais. Consideramos que os designers e os artistas plásticos, 
possuem, devido à sua formação, os pré-requisitos necessários para 
uma aprendizagem rápida, interessada e metodológica das técnicas 
artesanais.

Em quatro edições realizadas do Design & Ofícios temos 
conseguido que jovens, ou menos jovens, criativos, desenvolvam 
os seus projectos pessoais, com todas as condições logísticas 
necessárias para o fazer, e ao mesmo tempo aprendam um pouco 
mais sobre a nossa cultura tradicional. Ou seja, temos promovido 
a experimentação e produção de protótipos ligados ao eco-design, 
artesanato contemporâneo e artes decorativas, incluindo sempre que 
possível as matérias-primas e, ou técnicas artesanais do Algarve.

CA – Quem promove as parcerias?

BB – O projecto é uma parceria entre a Associação de Designers do 
Sul e a Câmara Municipal de São Brás de Alportel, sendo que compete 
à ADS contactar os parceiros institucionais e privados que melhor 
se enquadram na dinâmica e objectivos do projecto. No entanto, e 
porque se trata de uma co-produção com a CMSBA, esta instituição 
tem tido um papel fundamental nas ligações necessárias com outros 
actores relacionados às áreas sociais, culturais e económicas não só de 
São Brás de Alportel mas também da região.
 
CA – Quem financia os projectos?

BB – O projecto desenvolve-se segundo uma perspectiva de 
aproveitamento dos recursos, humanos, físicos e tecnológicos, 
existentes dentro das duas entidades promotoras. Os custos 
relacionados com a alimentação, deslocações, materiais, ferramentas 
e afins tem sido assegurado através de recursos financeiros repartidos 
entre a CMBSA e a ADS, que por sua vez é suportado recorrendo  
também a apoios privados. Temos ainda um apoio financeiro por 
parte da Direcção Regional de Cultura do Algarve que nos permite 
assegurar o espaço de trabalho durante a preparação, bem como 
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despesas relacionadas com logística e ainda um apoio financeiro por 
parte do IEFP, através do seu programa de estágios profissionais, que 
nos permitiu ter um estagiário durante um ano, no desenvolvimento 
das plataformas promocionais que temos ao serviço do projecto, como 
e o caso do website, mailinglists, contas das redes sociais, entre outros.

CA – Qual a relação dos promotores com os lugares dos projectos?

BB – Em relação à ADS e porque somos uma associação de carácter 
regional, tentamos sempre que possível envolver-nos e organizar 
actividades que não se centrem apenas no nosso local de sede, ou seja, 
em Faro. E, nesta perspectiva consideramos que a localização desde 
projecto acontece de uma forma natural e coerente, aproveitando a 
disponibilidade e vontade do executivo camarário de São Braz de 
Alportel de desenvolver um projecto do género, disponibilizando-
nos, dentro das suas possibilidades, os recursos necessários para 
o seu desenvolvimento. Para além de que São Brás de Alportel é 
sem dúvida um local de excelência para desenvolver um projecto 
do género, pois tem uma riqueza natural e cultural extraordinária, 
bem documentada por alguns dos seus museus, como é o caso do 
museu do trajo. No município de São Brás de Alportel, e arredores, 
ainda é relativamente fácil encontrar artesãs e artesãos, com muito 
talento, que dominam várias técnicas manuais aplicadas aos materiais 
naturais que se encontram com alguma abundância na região, como é 
o caso das folha de palma, de esparto, de tábua, de pita, entre outras. 
Histórica e socialmente, São Brás de Alportel, tem uma forte ligação 
à produção e indústria da cortiça, uma das matérias primas que se 
encontra com bastante facilidade na zona e que tem sido bastante 
explorada no projecto. 

CA – Como é que o Design se integra nos projectos?

BB – Durante a residência criativa, caberá especialmente ao criativo 
participante, seja designer, artista plástico ou artesão  através dos seus 
conhecimentos, criar soluções ou novas sugestões estético-funcionais, 
que respeitem sempre o carácter único de cada técnica artesanal e 
material empregue. No entanto, para tal ser possível, é na maior parte 
das vezes necessário cimentar conceitos de projecto e concepção com 
os participantes, durante a residência criativa, de forma a dinamizar 
uma experiência mais interactiva e um crescimento mútuo, numa 
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autêntica partilha de conhecimentos. Vemos nas metodologias 
empregues no design uma forma inovadora de abordar os materiais 
e técnicas artesanais existentes, que possibilita criar novos objectos 
que se pretendem  mais coerentes e adequados à realidade quotidiana 
ou, por vezes, apenas recriar esteticamente os já existentes adequados 
ao gosto contemporâneo.

CA – Quais as técnicas artesanais envolvidas em cada projecto?

BB – Ao longo das quatro edições temos vindo a fazer crescer a 
oferta nas residências de técnicas artesanais e materiais locais. A 
lista de técnicas artesanais que disponibilizados de momento são a 
empreita de palma e esparto, a tábua, a madeira, a cortiça, a cerâmica, 
trapologia, ferro, cana, as rendas e bordados. Cada criativo poderá 
apresentar projectos num só material ou técnica ou que combinem 
diversos, depende essencialmente da abordagem estabelecida para 
cada projecto ou dos interesses dos criativos neles envolvidos.

CA – Quais as relações destas Técnicas  com o território onde é 
desenvolvido o projecto?

BB – Muitas das técnicas apresentadas no projecto Design & Ofícios 
não são de todo exclusivas da região da serra algarvia, mas foram 
recorrentemente utilizadas ao longo dos tempos devido à sua 
abundância em alguns locais. Temos por exemplo os casos da folha 
de esparto e da folha de palma que são provenientes de plantas que 
facilmente se encontram na serra e barrocal algarvia, perto de são 
Brás de Alportel, mas, que não se encontram com tanta facilidade no 
extremo Este do Algarve, aí a matéria prima mais utilizada é a cana. 

Num contexto histórico e cultural temos de entender que em 
geral as pessoas que dominam estas técnicas, hoje comummente 
designadas artesãos, aproveitavam apenas o que a terra lhes provia 
em seu benefício ou necessidade. Se precisavam de uma corda, 
simplesmente limitavam-se a colher o material e produzir a corda, 
independentemente do tempo que demorasse. Já o recurso aos 
diferentes materiais dependia também da sua aplicação, se precisavam 
de uma corda mais robusta utilizavam eventualmente o esparto em 
vez da palma devido às suas características de maior resistência e 
durabilidade, apesar de ser um material mais difícil de trabalhar. 
Em São Brás de Alportel é essencial referir a importância da cortiça, 
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pois foi uma matéria-prima fundamental para o desenvolvimento do 
concelho, tornando-se durante os finais do séc. XIX e principio do 
séc. XX, o principal motivo de crescimento desta localidade, o que 
lhe permitiu ser um dos maiores centros económicos baseado nesta 
indústria. É grande e visível esta herança, e é uma riqueza que temos 
vindo a explorar.

CA – Quais os produtos (artefactos e serviços) resultantes dos 
projectos?

BB – Se numa primeira instância, quando idealizámos o projecto, 
considerámos que a criação passaria por projectos mais pequenos 
e ligados ao artesanato tradicional, o que se tem constatado 
praticamente em todas as edições é sem dúvida um inevitável 
“crescimento” e diversificação dos projectos. Consideramos que 
apesar de o projecto incluir já no seu portefólio alguns artefactos 
que combinam o artesanato ao design, através de peças utilitárias, 
de pequena escala, a maior parte segue a tendência de criação de 
produtos mais associados ao design de equipamento recorrendo aos 
materiais e técnicas já referidos. O resultado das residências são cerca 
de vinte protótipos de mobiliário, desde cadeiras a mesas, passando 
por biombos, candeeiros e armários, entre outras tipologias.

CA – Os produtos comunicam o território? Se sim, de que forma?

BB – Sem dúvida os produtos que estão a ser desenvolvido reflectem 
não só uma regionalidade traduzida através do recurso a materiais 
existentes na região, como e o caso da tábua, palma, esparto, 
cana e cortiça, mas como tentamos incluir na residência criativa 
actividades que de alguma forma acrescentem algo mais ao processos 
de aprendizagem e promovam a cultura da região. Incluímos nas 
residências visitas ao museu do trajo, que para além do vestuário 
histórico detém ainda um espólio extremamente rico de utensílios e 
ferramentas tradicionais da região, assim como à rota da cortiça, que 
mostra o que resta da herança industrial. Desta forma, enquadram-se 
os participantes de Design & Ofícios na cultura da região, o que se 
repercute no desenvolvimento das peças e no próprio criativo.

CA – Qual a rede de actores que é criada para o desenvolvimento 
dos projectos?
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BB – Podemos dividir por quatro grupos:
•	 os promotores, que com os seus recursos organizam e promovem 

o projecto;
•	 os parceiros institucionais, públicos e privados, que possibilitam 

o enriquecimento do projecto disponibilizando recursos 
financeiros, tecnológicos, materiais, logísticos e humanos; 

•	 os participantes que desenvolvem e produzem as suas ideias 
baseados nas técnicas artesanais e matérias-primas locais;

•	 os artesãos que são os “mestres” que para além de ensinarem 
colaboram a conceber e desenvolver os  projectos, transmitindo 
a todos os participantes das residências conhecimentos 
fundamentais para a produção dos novos produtos. 

CA – Em específico quais o níveis de actuação do design nos 
processos?

BB – Como em qualquer projecto em primeiro lugar são estabelecidos 
os limites, quais as condições e o que se pretende. Assim, a organização 
apresenta uma lista de materiais e técnicas que podem ser utilizadas, 
não optamos por definir nenhum programa em concreto pois 
consideramos que poderia limitar demasiado a experimentação 
deixando assim essa opção para cada um dos criativos participantes. 
De seguida, os designers, artistas, artesãos, estudantes e professores 
de áreas relacionadas, interessados formalizam a sua inscrição através 
de um formulário online, onde submetem as suas propostas. Este 
formulário de inscrição implica introduzir  alguns parâmetros, como 
o portefólio, que ajudam a decidir sobre a viabilidade da inscrição 
em função da coerência que se ambiciona para o projecto. Depois 
segue-se uma fase de analise, acompanhamento e identificação das 
necessidades da proposta, ao nível de materiais, técnicas e ferramentas, 
contando já com o precioso aconselhamento dos artesãos convidados. 
Aquando do início dos trabalhos, praticamente todos os participantes 
já estão inteirados das condições e dificuldades que poderão ocorrer 
durante o processo de produção no desenvolvimento dos protótipos.

Durante a residência o que se pretende é que sejam os 
próprios participantes a desenvolverem os seus protótipos, com 
acompanhamento, ainda que um pouco aleatório mas bastante 
dinâmico, dos artesãos convidados. Esta envolvência e proximidade, 
tendo em conta que o grupo passa alguns dias seguidos na oficina, 
partilhando os mesmos espaços, as refeições e mesmo os dormitórios, 
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permite um acelerar das relações entre todos os participantes, bem 
como partilha de conhecimentos e entreajuda durante as diferentes 
fases de produção.

Devemos ter em consideração que a própria residência tem, 
em termos de conceito geral, um carácter bastante experimental, 
mesmo para a organização, pois apesar de quatro edições passadas 
a residência continua a evoluir e a crescer enquanto projecto 
laboratório, com objectivos bastante definidos de transmissão e 
aquisição de conhecimentos, que na sua generalidade não são comuns 
em contextos de ensino corrente e tradicional.

Finalmente e depois de os participantes  fazerem o trabalho 
mais complicado durante o período de aprendizagem em residência, 
no qual o artesão tem um papel fundamental, estes têm mais um 
mês para concluir os  produtos  que necessariamente têm que ser 
apresentados à comunidade da residência previamente à apresentação 
pública, que decorre na feira da serra de São Brás de Alportel.

CA – Quais as estratégias para o desenvolvimento dos produtos?

BB – Penso que já referi anteriormente. No entanto, aqui poderei 
acrescentar que com a participação e convívio entre todos, são 
estreitados laços que perduram posteriormente à residência, o que, 
por sua vez permite a autonomia e ligação profissional entre  designers 
e artesãos em projectos pessoais ou colaborativos.

CA – Como é que o produto é comunicado para o Mercado?

BB – As formas que encontrámos para divulgar o projecto recorrem 
essencialmente à internet. Em termos de materiais impressos, como 
temos tido sempre um orçamento muito baixo, apenas produzimos 
o mínimo essencial, como por exemplo os flyers de lançamento do 
projecto, os cartazes, mupies e painéis informativos, que imprimimos 
nos serviços gráficos da Câmara Municipal de São Brás de Alportel, e 
ainda os cartazes de divulgação da residência e as t-shirts que temos 
imprimido também na oficina de serigrafia do IPDJ de Faro.  Apenas 
temos pago a impressão do catálogo numa gráfica, que nos tem 
permitido documentar num registo mais tradicional a residência em 
exposições. Mas, sem dúvida que a Internet, através das redes sociais 
e uma página onde possa estar a informação disponível, e de fácil 
actualização, são as ferramentas ideias para difundir e promover o 
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projecto.
Fisicamente apresentamos publicamente o resultado num ciclo 

de exposições que se inicia na Feira da Serra de São Brás de Alportel 
e que posteriormente se estende a outros lugares do Algarve, assim 
como em Lisboa, com especial destaque para a participação do Design 
& Ofícios na feira Internacional, no Lisboa Design Show, realizado 
na FIL e na exposição tangencial, da Bienal Internacional de Design 
EXD 13 Lisboa. Conseguimos nestas exposições mostrar e divulgar 
o trabalho que estamos a realizar e simultaneamente contribuímos 
para a promoção e valorização de todos os participantes, incluindo-
se aqui os artesãos convidados, a Associação de Designers do Sul, o 
Município de São Brás de Alportel e consequentemente da Região 
do Algarve.

No entanto o Design & Ofícios é assumidamente um laboratório 
criativo de Design e de Artesanato e como tal é uma plataforma de 
experimentação e aprendizagem. Alguns designers, principalmente 
os que já participaram em várias edições, já demonstram uma 
maturidade diferente e alguns deles encontram-se já num patamar 
de qualidade que lhes permite comercializar peças. Estão mais focados 
nos produtos que querem desenvolver e eventualmente sabem para 
quem o estão a fazer. No entanto nem todos os criadores participantes 
se encontram nesse patamar. Ou porque ainda estão a explorar os 
materiais e técnicas ou porque ainda não definiram um conceito 
próprio.

Devido a esta heterogeneidade de criadores a apresentação 
como produtos inteiramente preparados para a comercialização 
acaba por não ser, para já o principal objectivo, temos já muitas 
peças, mas na sua grande maioria são ainda protótipos experimentais. 
Pensamos que será necessário fazer mais edições, ter outros designers, 
artesãos e artistas, criar mais peças, com mais qualidade, melhores 
acabamentos e mais direccionadas para o mercado, o que na minha 
opinião pessoal ainda não acontece. Esperamos que, de futuro, e com 
a continuação do projecto, que mais designers possam dessa forma 
apresentar protótipos com as características acima mencionadas e que 
nos permitam então avançar com uma gama de produtos prontos 
para a comercialização. No entanto, numa primeira fase, passará por 
apresentar os produtos provenientes das edições do Design & Ofícios 
e em relação à forma de venda será exactamente como uma loja, 
em que apenas seremos intermediários, cobrando uma percentagem 
sobre o valor de cada peça a determinar com os criadores, de forma 
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a viabilizar a sustentabilidade do projecto. Não temos o interesse de 
produzir nem ficar com os direitos da peças, pois pensamos que não 
é essa a nossa tarefa nem deve ser esse o nosso objectivo principal.

CA – Como é que o produto é gerido no Mercado Nacional e 
Internacional?

BB – Apesar do projecto Design & Ofícios se apresentar como uma 
marca, o nosso objetivo é sem dúvida capacitar os designers e criativos 
da região de conhecimentos e competências relacionados com as 
técnicas artesanais, e por vezes industriais, aplicadas às matérias-
primas locais ou regionais. Para tal, criámos as condições necessárias 
para que os criadores possam desenvolver as suas peças e criar as suas 
colecções. 

Ao estabelecermos que a organização não fica com os direitos de 
produção das peças, estamos uma vez mais a depositar nos criadores 
a responsabilidade de serem os próprios a auto-promoverem-se e a 
encontrarem formas de comercializar os seus produtos. A organização 
do projecto estabelece que , dentro das suas possibilidade e meios, 
promove os resultados de cada edição e organiza a sua exposição, o 
que por si só já abre portas para possíveis públicos e mercados.

Sabemos que uma das vertentes comerciais encontradas por 
alguns dos participantes das residências seguem o caminho do 
próprio projecto, é frequentar feiras e mostras que possibilitem 
uma maior divulgação e promoção dos seus produtos. Outra forma 
encontrada pelos mesmos foi a criação de plataformas de divulgação 
e comunicação, principalmente online, através das redes sociais e 
páginas de internet, que lhes permite apresentar e vender os seus 
produtos.

Uma das melhorias que temos previstas para futuras edições, 
e que demos início já nesta quarta edição, é a inclusão de pequenos 
momentos, tertúlias e masterclasses, com designers ou criativos mais 
experientes, que já têm produtos no mercado e estão nesta fase de 
implementação da marca e sua comercialização. Esperamos capacitar 
os participantes nas áreas comerciais e de marketing com o objectivo 
de definir públicos-alvo e estratégias de aproximação a estes públicos.

CA – Vende mais para o Mercado nacional ou internacional?

BB – Para já esta pergunta não se aplica ao nosso projecto, porque 
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quem vende, neste momento, são os participantes das residências e 
julgamos que só para o mercado nacional.

CA – Quais são os países mais receptivos?

BB – Para já esta pergunta não se aplica ao nosso projecto.

CA – Em que países vende e como?

BB – Para já esta pergunta não se aplica ao nosso projecto.

CA – Qual a relação entre designers e artesãos?

BB – Ao optarmos por este formato, de residência criativa, que não é 
novidade mas que ao ser aplicado desta forma e neste contexto, com 
estes grupos, de criativos, designers e artesãos, acabamos por criar 
um espaço onde se quebram algumas barreiras e se criam relações 
deveras intensas e importantes. O convívio existente nestes dias 
supera qualquer tentativa formatada e instituída de estabelecer relação 
entre gerações, baseado num respeito mútuo. Porque as perspectivas, 
experiências e motivações são tão diferentes todos acabam por querer 
partilhar e saber um pouco mais sobre o próximo. E ainda mais 
importante é que a residência acaba por influenciar os designers, 
artesãos e a própria comunidade muito para além do fim de semana 
de residência. 

Temos tido imensa sorte, pois ao longo destas edições 
conseguimos reunir um grupo de artesãos e artesãs que participa 
com grande entusiasmo e vontade, que reconhece encontrar nos 
participantes das residências pessoas que realmente os valorizam e 
que querem saber e aprender o que eles sabem. Muitos dos artesãos 
dizem que de outro modo não teriam a quem passar o seu saber. 
Enquanto mentor e organizador deste projecto considero esta parte 
a mais importante desta experiência e aquela que mais valorizo. Fico 
deveras contente quando vejo um artesão, que raramente saía da 
oficina no meio da serra, chegar de motorizada à residência para 
conviver com os conterrâneos artesãos ou para mostrar aos mais novos 
ou citadinos mais um brinquedo que fazia quando era miúdo, apenas 
com um pedaço de cana, uma semente e uma faca… é extraordinário!

CA – Qual a relação entre a empresa e os consumidores?
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BB – Para já esta pergunta não se aplica ao nosso projecto.

CA – Qual o perfil do consumidor?

BB – Para já e no contexto pretendido penso que esta pergunta 
também não se aplica ao nosso projecto. No entanto, consideramos 
que o público alvo da residência criativa são todos os designers, 
artistas, artesãos, estudantes e professores de áreas relacionadas, 
que estão interessados no artesanato, na cultura tradicional, no 
eco-design e design sustentável. E, como neste momento estamos 
a abrir a residência ao público em geral, nomeadamente nas suas 
actividades paralelas, como as visitas acompanhadas aos museus, às 
oficinas experimentais, a tertúlias, entre outros programas, estamos 
a conseguir transmitir o conhecimento das técnicas artesanais a 
públicos mais alargados, não restringido este conhecimento apenas a 
pessoas que procuram desenvolver-se profissionalmente socorrendo-
se destas técnicas. 

CA – O consumidor frequentemente torna-se um cliente habitual 
do produto?

BB – Se consideramos que o nosso público são os participantes das 
residências sim, porque já vamos na quarta edição e 25% do nosso 
público-alvo volta a participar na residência com muito interesse e  
entusiamo.

CA – O consumidor é também promotor e, ou co-autor de produtos?

BB – A pergunta é sem dúvida interessante, porque este ano 
assumimos enquanto organização, um compromisso natural para 
com a comunidade, abrindo-lhes não só as oficinas de trabalho 
mas também dos workshops e actividades paralelas que têm como 
objectivo principal dar a conhecer aos criativos participantes a oferta 
ao nível do artesanato da região. Esta abertura possibilita que outras 
pessoas sejam incluídas de forma indirecta no processo, permitindo, 
por vezes, aos criativos o conhecimento de testemunhos, memórias 
ou experiências destas pessoas, que certamente influenciam a forma 
como podem ser vistos os materiais, os conhecimentos e a herança 
cultural regional. Assim, poder-se-á considerar que o consumidor é 
também um promotor e co-autor.
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CA – O consumidor estabelece relações de afecto com o produto 
capazes de o fazer deslocar ao território de origem do produto?

BB – Não temos dados para responder a esta questão mais ligado ao 
consumo de produtos, no entanto e na perspectiva do tipo de serviço 
que realizamos, temos conhecimento e colaborámos inclusive com 
dois projectos que nos contactaram para ajudar. Um foi o projecto 
Mexetrada, que se realizou em 2012, de duas jovens lisboetas, que 
pretendiam vir a São Brás de Alportel e a outros pontos do país, para 
aprender e criar um projecto em empreita de palma, envolvendo 
também o design e o artesanato regional e o outro foi a visita de 3 
jovens alemãs, da escola de design de Hamburgo que nos pediram 
para acompanhar numa visita a São Brás de Alportel para conhecer 
melhor o Artesanato da região, o que pode ser observado em http://
www.ads.org.pt/arquivo/date/2013/03

CA – Como avalia o crescimento da empresa/marca?

BB – O objectivo do Design & Ofícios não é fundamentalmente 
comercial, entendemos o projecto como uma plataforma que 
permitirá a médio e longo prazo, alguns dos designers, artistas ou 
artesãos poderem criar os seus próprios produtos ou mesmo marcas 
próprias. Apesar de termos também uma pequena componente 
comercial, realizada através da exposição, esta serve somente para 
garantir alguns dividendos que permitam o projecto continuar. 
Assumimos claramente um carácter experimental, o que não nos 
permite pensar em comercializar produtos em escala, pois os valores 
apresentados pelos participantes não são apetecíveis ao mercado 
nacional, nem estão , na maior parte das vezes preparados para entrar 
no mercado. Temos como já foi referido o objectivo de promover 
materiais e técnicas artesanais junto dos criativos para que estes 
possam experimentar, reflectir, adquirir conhecimentos, ampliar a sua 
rede, que por sua vez lhes permita o seu desenvolvimento enquanto 
profissionais e futuros empreendedores do eco-design.
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Saberes e Fazeres da Vila
Entrevista realizada a Isabel Costa (IC).

Manteigas, 3 de Março de 2014.

CA – Quais os motivos para a realização das experiências?

IC – A concretização do projecto do Hotel Design Casa das Penhas 
Douradas, permitiu-nos estar próximo de Manteigas e sensibilizou-nos 
para o facto de muitas pessoas estarem com dificuldades económicas 
uma vez que estavam sem trabalho porque as fábricas de lanifícios 
estavam a fechar e a agricultura não era, só por si, garante de sustento 
para as famílias.

CA – Quem promove as parcerias?

IC – Eu e o João Tomás

CA – Há financiamentos públicos?

IC – Recebemos um financiamento do PRODER para criar e 
desenvolver um espaço de Design na última fábrica de Lanifícios 
de Manteigas, no âmbito do Programa de Desenvolvimento Rural 
do Ministério da Agricultura, Mar, Ambiente e ordenamento do 
território, através do Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento 
Rural: A Europa Investe nas Zonas Rurais. 
CA – Qual a relação dos promotores com os lugares dos projectos?

IC – Há uma relação familiar.
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CA – Como é que o Design se integra nos projectos?

IC – O Design integra-se no projecto numa fase inicial por convite, 
mas também acontece designers  e arquitectos apresentarem projectos 
para serem desenvolvidos em colaboração com a Saberes e Fazeres 
da Vila. Há vários designers a colaborarem com a empresa, num 
sistema de outsorcing, nomeadamente Aldix Henriques, Benedetta 
Costa, Conceição Abreu, Daniel Vieira, Gonçalo Campos, João Paulo 
Assunção, Rui Grazina, Sara Lamúrias, Sofia Machado, Tiago Silva, 
Walkabout Crafts, entre outros. Estando a empresa disponível para 
equacionar novos projectos de parceria entre Designers e os Artesãos 
de Manteigas na Serra da Estrela. 

CA – Quais as técnicas artesanais envolvidas em cada projecto? Quais 
as suas relações com o território?

IC – Produzimos Burel introduzindo-lhe novas e coloridas cores. Este 
é um tecido associado a esta região e um dos tecidos mais antigos de 
Portugal, sendo composto só  por lã. 

Confeccionamos  artesanalmente produtos alimentares, a 
partir de agroprodutos locais, nomeadamente de ervas e frutas, sob 
a coordenação do Chefe Luís Baena.

CA – Quais os produtos (artefactos e serviços) resultantes dos 
projectos?

IC – Têxteis em burel para revestimentos de arquitectura, para o lar, 
como as mantas Mantecas, tapetes, bancos, etc.,  e de acessórios como 
mochilas, Carteiras Cachecol, Retravel,  Colecção Contos e Pontos 
| Alice | Peter Pan | Pipi das Meias Altas, etc, e ainda de vestuário. 
Produtos alimentares como geleias, compotas, biscoitos, línguas de 
gato, bolachas, passas de mel, torrão, caramelos, mel, molhos, etc. 
O Hotel Design Casa das Penhas Douradas é o espaço onde as pessoas 
podem experienciar  a degustação de refeições gourmet com os 
produtos locais, assim como os serviços de SPA, no qual são utilizados 
produtos exclusivos também feitos artesanalmente com os agro-
produtos locais.

CA – Os produtos comunicam o território? Se sim de que forma?
IC – Sim, os produtos comunicam o território. Por exemplo todas 
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as embalagens dos PDF gourmet têm o mapa de Portugal, com a 
localização da origem dos produtos. A própria designação de alguns 
produtos, como por exemplo a manta Mantecas, que é o nome 
original de Manteigas,  remetem também para o território de origem 
do produto. 

CA – Qual a rede de actores que é criada para o desenvolvimento 
dos projectos?

IC – Em 2011, no Burel, dávamos trabalho a oito costureiras que 
estavam anteriormente desempregadas e na agricultura dávamos 
trabalho a 10 agricultores, que são apanhadores de plantas autóctones 
para a confecção de alimentos e no Hotel empregávamos catorze 
pessoas, dez das quais são de Manteigas e as restantes quatro são 
pessoas de fora que foram trabalhar para as Penhas Douradas. 

Em 2014, as pessoas envolvidas no projecto aumentou, quer 
nas parcerias com designers quer nas parcerias com os artesãos que 
trabalham para a Saberes e Fazeres da Vila. No Burel trabalham 
actualmente já dezassete pessoas, das quais catorze eram artesãos de 
Manteigas que não tinham trabalho e que detinham os saberes e 
fazeres da vila da confecção de tecido em Burel. Neste momento 
produzimos de forma autónoma os tecidos em Burel, há tecelões, 
cardadores, fiadores, costureiras, etc. Destas  dezassete pessoas,  só 
três pessoas tradicionalmente não trabalhavam no Burel. Estas três 
pessoas detêm conhecimentos associados à gestão e comunicação 
do processo necessários e fundamentais ao desenvolvimento do 
projecto. Neste momento fazem-se visitas guiadas à fábrica, sendo 
muitas das pessoas que visitam a fábrica estrangeiras, pelo que o 
domínio da língua inglesa é fundamental para a realização das visitas. 
Na agricultura temos várias pessoas a trabalhar, que continuam a 
apanhar os produtos autóctones, como ervas, boletos, etc. que nos 
vendem os produtos que apanham. O Hotel também emprega agora 
mais quatro pessoas de Manteigas, na totalidade trabalham agora no 
Hotel dezoito pessoas. 

CA – Em específico quais o níveis de actuação do design nos 
processos?

IC – De co-criadores e de co-produtores.
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CA – Quais as estratégias para o desenvolvimento dos produtos?

IC – É disponibilizado a designers, arquitectos, chefes de cozinha,  
o conhecimento sobre as Técnicas Artesanais locais e às quais temos 
acesso, incluem-se aqui as pessoas os saberes e as matérias-primas 
locais, assim como os espaços de produção em Manteigas. É frequente 
os designers deslocarem-se a Manteigas e ficarem algum tempo por 
aqui. Nestas estadias e a  partir dos saberes e fazeres da vila surgem 
novas propostas para produtos que são desenvolvidos em processos 
de co-autoria e de co-produção com os próprios artesãos envolvidos 
nas duas marcas do projecto. 

CA – Como é que o produto é comunicado/‘cuidado’ para o Mercado?

IC – Os produtos são apresentados com um packaging  exclusivo, 
são comunicados através do site da empresa, e encontram-se à venda 
em vários sítios de Portugal, em mais de 40 locais, assim como na 
própria loja da empresa a Loja do Burel, localizada na rua Serpa 
pinto nº158, Chiado, em Lisboa, e ainda no Hotel Design Casa das 
Penhas Douradas, localizado na Serra da Estrela. No hotel para além 
de se poderem comprar os produtos das duas marcas PDF e Burel 
de Manteigas, podem-se experienciar os serviços de hotelaria, de 
SPA e de degustação, com produtos exclusivos e confeccionados 
artesanalmente. 

No mercado internacional apresentamos os produtos em feiras 
– em Portugal,  na Oportoshow em 2010 e nas Feiras Francas Palácio 
das Artes em 2010 e 2011, ambas as feiras no Porto; No Japão na  
Interior Lifestyle,  em 2010, 2011, 2012, 2013, em Tokyo; no Reino 
Unido na Surface Design Show, 2011; na  Jitac European Textile Fair, 
2013; e na London Textile Fair, 2013, em Londres– e procuramos ter 
agentes dos países que fazem a gestão e distribuição da marca nesses 
países. 

Temos muitas encomendas que nos chegam por e-mail, a partir 
das quais se desenvolvem as vendas. A nossa loja on-line estará, ainda 
em 2014, em funcionmento.
CA – Como é que o produto é gerido no Mercado Nacional e 
Internacional?

IC – A internacionalização dos produtos das duas marcas da empresa 
é um objectivo da empresa, e neste sentido estamos a desenvolver 
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um projecto de renovação de packaging dos produtos, de forma 
que a conciliar a qualidade alcançada da imagem e da função das 
embalagens com o menor custo possível destas. Procuramos, desta 
forma, conseguir preços mais competitivos dos produtos no mercado 
internacional. Contudo, e apesar deste trabalho de renovação do 
packaging a internacionalização de produtos gourmet é muito difícil, 
porque todos os dias surge nova legislação para a exportação de 
produtos alimentares.  

CA – Vende mais para o Mercado nacional ou internacional?

IC – Em 2011 vendíamos mais para o mercado nacional. A marca PDF 
gourmet só vendia para o mercado nacional e a marca Burel vendia 
80% para o mercado nacional e 20% para o mercado internacional.
Em 2014 a marca Burel vende cerca de 47% para o mercado 
internacional e o restante para o mercado nacional. Os produtos 
PDF gourmet exportados ainda não representam uma percentagem 
significativa para a empresa. 

CA – Em que países vende e como?

IC – Na Europa em Portugal, na Finlândia, na Alemanha, na Bélgica, 
na Holanda e na França. Fora da Europa, no  Japão e nos EUA.

CA – Quais são os países mais receptivos?

No mercado internacional, o Japão é presentemente o principal 
cliente, estamos a trabalhar através de um agente local com um 
gabinete de Design em Tóquio. 

CA – Qual o perfil do consumidor?

IC – É um nicho de mercado de classe média alta.

CA – Qual a relação entre designers e artesãos?

IC – A relação que os designers estabelecem com os artesãos é de 
grande cumplicidade, como referi é muito frequente virem para a 
Manteigas e os projectos são criados em co-autoria com os artesãos. 
a questão da língua não constitui impedimento para os diálogos entre 
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os designers que não falam português, e os artesãos que não falam 
inglês. Esses diálogos são mantidos pelos saberes fazer de ambos, e 
traduzem-se em momentos positivos tanto para artesãos como para 
designers. 

CA – Qual a relação entre a empresa e os consumidores?

IC – A empresa procura que essa relação seja próxima e o Hotel 
Design Casa da Penhas Douradas, tem um papel importante nesta 
aproximação uma vez que neste espaço é possível experienciar todos 
os produtos das duas marcas do Saberes e Fazeres da Vila, para alem 
de permitir uma vivência próxima da origem dos produtos. Muitos 
dos nossos clientes do Hotel, nomeadamente os clientes portugueses,  
vêm ao Hotel várias vezes ao ano, e aproximadamente 80% dos 
nossos clientes do Hotel vêm recomendados por amigos que já 
experienciaram os serviços de hotelaria de restauração e até do SPA. 
Estabelecem-se também com os clientes  relações de afectos, que são 
geradores da rede de clientes do serviço de hotelaria e das marcas PDF 
gourmet e Burel de Manteigas.  

CA – O consumidor frequentemente torna-se um cliente habitual 
do produto?

IC – Sim, isso acontece nas duas marcas da empresa, os nossos clientes 
são recorrentes.

CA – O consumidor é também promotor e, ou co-autor de produtos?

IC – Sim, muitas vezes isso acontece, até porque muitos dos nossos 
clientes não são só clientes finais. 

Neste momento trabalhamos muito com arquitectos, em 
várias partes do mundo. A obra que realizamos em Burel para o 
tratamento das superfícies das paredes interiores, no edifício da 
Micrsoft Lx Experience, na sequência do projecto de arquitectura, 
desenvolvido pelo atelier Arquitectos 3G Ofices, tem proporcionado 
novas encomendas em Burel para o tratamento de superfícies de 
edifícios em várias partes do mundo. Este tipo de trabalho representa 
presentemente uma parte significativa das encomendas e da facturação 
da Burel factory. 

Há também um trabalho de personalização das embalagens dos 
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produtos alimentares sempre que os clientes o solicitam.

CA – O consumidor estabelece relações de afecto com o produto 
capazes de o fazer deslocar ao território de origem do produto?

IC – Há muitos clientes que se deslocam a Manteigas, à fábrica e 
ao Hotel Design Casa das Penhas Douradas na sequência de contacto 
com os produtos de Burel de Manteigas e Penhas Douradas Food. 
Neste momento  já são muito frequentes as visitas guiadas à fabrica 
Lanifícios de Império.  Assim como também é muito comum os 
clientes do Hotel, depois de uma estadia nas Penhas Douradas, 
procurarem a nossa loja em Lisboa para comprarem produtos que já 
experienciaram e compraram no Hotel.  

CA – Como avalia o crescimento da empresa?

IC – Está a crescer, já passou a fase de encubação, neste momento  
é uma empresa quase autónoma, espero que de aqui a dois anos o 
seja, tal como já o é o Hotel Design Casa das Penhas Douradas, que é 
também a casa mãe da Saberes e Fazeres da Vila. 
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Capuchinhas de Montemuro
Entrevista realizada a Ester Duarte (ED).

Campo de Benfeito, 14 de Fevereiro de 2014.

CA – Quais os motivos para a realização das experiências?

ED – Vontade de permanecer no território de origem.

CA – Porque razão se integram as Técnicas Artesanais nas experiências?

ED – As Técnicas Artesanais foram integradas por necessidade, 
porque percebemos que era o único conhecimento que detínhamos 
que nos permitia fazer ‘coisas’ novas, embora antes da implementação 
do projecto não fosse garantia de sustento. 

CA – Quem promove as parcerias?

ED – Nós, Ester, Henriqueta e Helena, (artesãs).

CA – Quem financia os projectos?

ED – A partir de 1989 e durante oito anos o projecto é financiado 
pelo programa sueco “Siv Follin”.

CA – Qual a relação dos promotores com os lugares dos projectos?

ED – Uma relação afectiva com o território, queríamos ficar na aldeia. 
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CA – Como é que o Design se integra nos projectos?

ED – A D.ª Helena (a estilista Helena Cardoso), por iniciativa do 
CIDM (Comissão para a Igualdade do Direito das Mulheres, começou 
a trabalhar connosco, fazendo-nos perceber que o nosso conhecimento 
enquanto tecedeiras e costureiras tinha valor. Depois criamos uma 
colecção de vestuário completamente nova com a D.ª Helena. Mais 
tarde contratamos a estilista Paula Caria (que nos foi apresentada pela 
D.ª Helena Cardoso) para desenhar duas colecções por ano. 

CA – Quais as técnicas artesanais envolvidas em cada projecto?

ED – Tecelagem  em linho. Trabalhos de costura em burel seda e 
linho.  Tingimento artesanal de tecidos com agro-produtos da região. 
Nomeadamente, plantas silvestres para os tingimento dos tecidos e 
a lã necessária para  o tecido de Burel é também um produto local, 
em muitas aldeias nos anos oitenta a lã da tosquia das ovelhas era 
queimada.

CA – Quais as suas relações com o território?

ED –  Familiares, eu sou da aldeia de Campo Benfeito e as minhas 
colegas artesãs também o são.

CA – Quais os produtos (artefactos e serviços) resultantes dos 
projectos?

ED – Capuchas e vestuário feminino, vestidos, blusas, saias, etc.
Presentemente as Capuchas também prestam um serviço na confecção 
de figurinos ao Teatro de Montemuro, que por sua vez também 
publicita a nossa confecção, em todas as suas apresentações públicas 
e nos suportes gráficos de informação.

CA – Os produtos comunicam o território? Se sim, de que forma?

ED – Claro! O corte é moderno, mas a terra está presente. Os produtos 
comunicam o território uma vez que os temas de desenvolvimento das 
tecelagens são inspirados nas paisagens locais: granito, flores, campos, 
etc. A “Capucha” peça de vestuário central no desenvolvimento do 
projecto é um vestuário introduzido pelos Árabes em Portugal no 
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século XI, que toda a gente ainda veste nas zonas frias da serra.

CA – Qual a rede de actores que é criada para o desenvolvimento 
dos projectos?

ED – Neste momento somos quatro artesãs a trabalhar – Ester, 
Henriqueta, Engrácia e a Isabel – embora a cooperativa tenha  mais 
duas sócias Helena e Félia. Trabalhamos com vários designers. 

CA – Em específico quais o níveis de actuação dos artesãos nos 
processos?

ED – Com os designers desenvolvemos o vestuário. A gestão da 
cooperativa é só nossa. 

CA – Em específico quais o níveis de actuação do design nos 
processos?

ED – A Dª Helena já trabalhou connosco e a Paula Caria trabalha 
actualmente connosco as colecções. Há outros designers que nos 
encomendam as confecções. 

CA – Quais as estratégias para o desenvolvimento dos produtos?

ED – Presentemente são desenhadas duas colecções com a colaboração 
da estilista Paula Caria.

Na recriação das colecções a Paula Caria vem aqui, a Campo 
Benfeito, apresenta as tendências e nós apresentamos também as 
nossas ideias para novos produtos, o trabalho de criação é feito 
em conjunto. Normalmente conversamos um dia e os projectos 
vão saindo espontaneamente. Na sequência desta conversa a Paula 
desenha a colecção e apresenta-nos os desenhos de novo voltamos 
a trabalhar em conjunto, fazem-se experiências até se obterem os 
primeiros modelos, sendo a Paula que desenha depois os moldes para 
a confecção das colecções. A colecção de inverno é mais normalizada 
nas dimensões (36, 38, 40) porque a roupa é vestida por cima de 
mais roupa, e a colecção de verão é feita mais à medida do corpo das 
pessoas. 

CA – Como é que o produto é comunicado/‘cuidado’ para o Mercado?
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ED – É comunicado na loja local em feiras e desde 2012 temos 
um Blog sendo já possível fazer compras on-line. A internet é neste 
momento um excelente meio de divulgação da marca. No entanto 
o Blog tem servido sobretudo para facilitar um primeiro contacto. 
Há ainda algum medo da parte dos clientes em determinarem os 
tamanhos, sobretudo nas colecções de verão, que são mais chegadas 
ao corpo.

CA – Como é que o produto é gerido no Mercado Nacional e 
Internacional?

ED – O produto é gerido por nós na sequência percepção de como 
o cliente reage aos produtos. 
As feiras são, neste momento, para além de um bom local para 
divulgarmos as colecções e receberemos encomendas, muito 
importantes para percebermos a sensibilidade dos clientes aos 
produtos e quais os seus desejos.

CA – Em que países vendem e como?

ED – Vendemos em Portugal na loja de Campo de Benfeito, em 
feiras, sobretudo na FIA em Lisboa e na Artesanatus no Porto. Os 
nossos maiores clientes são privados. Vendemos também para mais 
três lojas portuguesas, na Carbel na Nazaré, na Terras nas Termas de 
S. Pedro de Sul e na Arte da Terra em Lisboa. 
Para o estrangeiro vendemos desde 2000 para o Japão e na sequência 
de uma parceria estabelecida com um estilista japonês iniciada há três 
anos, produzimos em exclusividade uma colecção desenhada pelo 
estilista para a marca Bighu. Vendemos alguma coisa para a Holanda 
mas, ainda pouco. 

CA – Vendem mais para o mercado nacional ou internacional?

ED – Vendemos sobretudo para  o mercado  nacional. Contudo 
sabemos que duas das lojas que vendem os nossos produtos a Carbel 
e a Terras vendem sobretudo para clientes estrangeiros. 

CA – Quais são os países mais receptivos?

ED – Portugal e o Japão, os japoneses apreciam a nossa qualidade 
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de execução. 

CA – Qual o perfil do consumidor?

ED – As pessoas que compram o nosso produto são pessoas de um 
estatuto social elevado, que compreendem o trabalho e os custos de 
produção. Muitas vezes fazem-nos visitas ao nosso local de trabalho.

CA – Qual a relação entre designers e artesãos?

ED – Para além da relação profissional, há também  laços afectivos 
com a estilista Helena Cardoso, e com a estilista Paula Caria. Há já 
muita cumplicidade, já trabalhamos com a Paula há dezassete anos, 
e tudo acontece naturalmente: chega aqui e vamos fazendo, depois 
ela tem que ir trabalhar e nós também. 

CA – Qual a relação entre a empresa e os consumidores?

ED – Normalmente há um conhecimento pessoal com os nossos 
clientes, porque o maior número de vendas é a clientes privados. 

CA – O consumidor frequentemente torna-se um cliente habitual 
do produto?

ED – Sim, os nossos clientes são normalmente clientes de mais do que 
um produto, e a eles devemos também a publicidade do que fazemos. 

CA – O consumidor é também promotor e, ou co-autor de produtos?

ED – Sim, os nossos clientes muitas vezes querem feito ‘à medida’ e 
procuram modelos exclusivos para os quais dão sugestões que ficam 
naturalmente mais caros mas, acontece frequentemente. Também é 
comum os novos clientes serem amigos ou conhecidos dos nossos 
‘velhos’ clientes. 

CA – Os consumidores estabelece relações de afecto com o produto 
capazes de o fazer deslocar ao território de origem do produto?

ED – Estabelece sim, vêm à aldeia de Campo Benfeito para nos 
conhecer. Há muitos clientes que nos visitam no Verão porque 
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aproveitam para vir ao “Festival Altitudes”, organizado pelo Teatro 
de Montemuro, para os quais nós executamos todos os figurinos.

CA – Como avalia o crescimento da empresa?

ED – Temos crescido passo a passo, com os pés bem assentes na 
terra, não queremos ser produtoras industriais, é a qualidade do nosso 
trabalho artesanal que nos faz ser diferentes no mercado e é isso que 
nos tem feito crescer.
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Liliana Guerreiro
Entrevista realizada a Liliana Guerreiro (LG).

Paredes de Coura, 2 de Julho de 2014. 

CA – Quais os motivos para a realização das experiências?

LG – O projecto surge na sequência do projecto Leveza Reanimar 
a Filigrana.

CA – Porque razão se integram as Técnicas Artesanais no projecto?

LG – O projecto nasce a partir das Técnicas e não o contrário.

CA – Quem promove as parcerias?

LG – Aconteceu naturalmente o trabalho em parceria, talvez  possa 
considerar que sou eu que as promovo. 

CA – Quem financia os projectos?

LG – Tenho sido eu que tenho financiado o projecto. Apenas em 
2013 fiz uma candidatura ao QREN, União Europeia, integrado no 
programa das  Indústrias Criativas do AICEP, com o objectivo de 
internacionalização, na sequência desta candidatura, consegui este 
financiamento.

CA – Qual a relação dos promotores com os lugares dos projectos?
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LG – Na sequência do trabalho com os artesãos acabei por sair do 
Porto e vir viver para Paredes de Coura, muito próximo de Travassos, 
o local onde os dois artesãos têm a sua oficina.

CA – Como é que o Design se integra nos projectos?

LG – Eu sou o projecto e o projecto sou eu, e assim o Design está 
sempre presente.

CA – Quais as técnicas artesanais envolvidas em cada projecto? Quais 
as suas relações com o território?

LG – A filigrana é a Técnica Artesanal envolvida no projecto, crio uma 
parte muito significativa das suas jóias a partir de leituras da filigrana.

As regiões a norte do rio Douro já foram terras de minas de 
metais preciosos, nomeadamente  ouro e prata, pelo que é natural que 
os artificies das artes de trabalhar estes metais preciosos se instalassem 
junto da fonte da matéria prima. 

CA – Quais os produtos (artefactos e serviços) resultantes dos 
projectos?

LG – Jóias sobretudo de carácter feminino: colares, alfinetes, anéis, 
etc.

CA – Os produtos comunicam o território? Se sim de que forma?

LG – Sim, na colecção “Filigrana” através da forma das novas peças 
é percebida a referência à filigrana, através das formas e das técnicas 
de trabalho. Procuro o elemento mínimo de cada técnica em formas 
puras e depuradas. Os meus temas de projecto partem da observação 
dos lugares, das formas, das cores, das texturas, dos materiais, e do 
fascínio pelos processos de fabrico artesanais. 

CA – Qual a rede de actores que é criada para o desenvolvimento 
dos projectos?

LG – Neste projecto estão envolvidos dois artesãos – os irmãos o Sr. 
Guimarães  Rodrigues da Silva e o Sr. Joaquim Rodrigues da Silva 
– eu e mais uma colaboradora que é o meu braço direito, que me 
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ajuda na comunicação e na gestão da empresa. O meu pai também 
me ajuda mas, não acarreta custos para a empresa. 

CA – Em específico quais o níveis de actuação do design nos 
processos?

LG – Como promotor, nos processos de co-autoria e de co-produção 
e ainda na gestão da empresa.

CA – Em específico quais o níveis de actuação dos artesãos nos 
processos?

LG – Os artesãos ajudam-me acabam por participar na criação das 
peças, até porque é na oficina deles que eu mais crio, e são também 
produtores. 

CA – Quais as estratégias para o desenvolvimento dos produtos?

LG – As minhas formas decorrem dos próprios processos manuais 
de fabrico, especialmente no trabalho que desenvolvo em torno da 
filigrana com os mestres ourives Joaquim e Guilherme Rodrigues. i

CA – Quais os processos de co-criação?

LG – A oficina dos artesãos é para mim um estímulo à criação, é talvez 
o espaço onde crio com mais facilidade, é um espaço oficinal com 
muitas ferramentas antigas muitas delas feitas pelos próprios artesãos, 
é um espaço de aprendizagem e de descoberta. Como frequentemente 
crio na oficina dos artesãos, naturalmente, também eles participam 
no criação das jóias.

CA – Como é que o produto é comunicado/‘cuidado’ para o Mercado?

LG – É comunicado muito por mim, que também uso as jóias que 
produzo, nas feiras e eventos nos quais participo. Reconheço que 
há aqui uma forma de marketing muito personalizada. A própria 
comunicação gráfica da empresa desde os suportes físicos, que se 
estendem até à sua própria oficina, e virtuais (site, blog) foi pensada 
e desenhada com muito cuidado de forma a que a sua imagem fosse 
coerente com as jóias.
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CA – Como é que o produto é gerido no Mercado Nacional e 
Internacional?

LG – Neste momento (2014) no âmbito do projecto de 
internacionalização da empresa, estive presente em duas feiras para 
profissionais de joalharia em Paris, na Bijorhca, e em Munique, na 
Inhorgenta. Esta presença nestas duas feiras teve como resultados 
por um lado um aumento substancial dos pontos de venda da marca 
no estrangeiro, nomeadamente na Rússia, Coreia do Sul, Japão, 
estados unidos, Alemanha, Ucrânia, Holanda, Bélgica, assim como 
um convite para expor no Museu de Arte e Design de Nova Iorque. 

CA – Em que países vende? Em 2011 disse-me que os países onde mais 
vendia eram Portugal, Espanha, Suíça, Áustria e que países como  a 
Alemanha, Bélgica, Coreia do Sul, Dinamarca, Estados Unidos da 
América,  Hungria, Inglaterra, Itália, e Japão, eram mercados em 
expansão. Agora em 2014 como é?

LG – Agora vendo em  Portugal, Espanha,  Itália, Áustria, Hungria, 
Alemanha, Bélgica, Coreia do Sul, Dinamarca, Estados Unidos da 
América, Japão. Em breve  começarei também a vender para a Rússia, 
Ucrânia e Holanda.

CA – Como se fazem as vendas?

LG – Através de lojas localizadas nos países referidos, lojas que têm 
clientes de classe alta e que se encontram em zonas comerciais de 
prestígio nas várias cidades onde estão localizadas. Em Portugal, as 
lojas onde actualmente (2014) vendo mais são as Element de Lisboa 
(Centro Comercial das Amoreiras) e no Porto (Centro Comercial 
Península).

Há também vendas on-line, a loja on-line abriu em 2014.

CA – Vende mais para o mercado nacional ou internacional? Em 
2011, 20% do seu mercado era estrangeiro e 80% do seu mercado é 
português. Agora, qual é relação percentual entre as vendas realizadas 
em Portugal e as realizadas no estrangeiro?

LG – Já em 2014, na sequência do processo de internacionalização da 
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marca, passei  a vender mais para o estrangeiro do que para Portugal. 
Neste momento penso que vendo  50% em Portugal e  50% para o 
estrangeiro. A Colecção Lugares é mais vendida no estrangeiro e a 
Colecção Filigrana é mais vendida em Portugal. Contudo, a Colecção 
Filigrana é muito bem acolhida nas duas feiras sobretudo por 
países como o Japão, a Coreia de Sul e a Rússia, finalmente está 
internacionalizada!

CA – Quais são os países mais receptivos? Em 2011, para além de 
Portugal, eram a Espanha, a Suíça e a Áustria. Agora quais são?

LG – Em 2014, os países mais receptivos são o Japão, a Coreia do 
Sul e a Rússia. Em Portugal continuo a vender muito bem, porque a 
marca já é mais conhecida, e trabalho com a Elements Contemporary 
Jewelery, que valoriza muito a minha marca, e tem duas lojas em 
Portugal, uma  no Porto e outra em Lisboa. Para além destes países 
na Itália também vendo bem.

CA – Qual o perfil do consumidor?

LG – Até 2012 pode-se considerar que o público alvo é de classe média. 
Em Portugal eram compradores da marca sobretudo arquitectos e 
outras pessoas ligadas à arte. Contudo, tenho sentido que a classe 
média em Portugal e na Europa tem cada vez comprado menos e 
a marca diminuiu muito a percentagem de vendas para esta classe. 
Neste momento, o público da marca é a classe alta e as peças que 
se vendem são sobretudo as mais caras. Isto é válido para Portugal e 
também para os outros países, com ênfase para a Rússia, Coreia do 
Sul e Japão.

CA – Qual a relação entre designers e artesãos?

LG – É uma relação de trabalho que também já é uma relação 
de afecto, de amizade, quase como um casamento, constrói-se 
diariamente. 

CA – Qual a relação entre a empresa e os consumidores? Há um 
conhecimento individual?

LG – Com a maioria dos clientes até agora sim, há um conhecimento 
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individual! As minhas clientes são muito simpáticas e que quase 
diariamente recebo manifestações de agrado relativamente às peças, 
e muitas das vezes acham até as jóias baratas, isto é o valor percebido 
é superior ao  valor pago, o que me deixa muito feliz.

CA – O consumidor frequentemente torna-se um cliente habitual 
do produto?

LG – Sim, normalmente é um cliente para mais de que uma peça. 
Há mesmo clientes que só compram jóias Liliana Guerreiro mas, os 
clientes também se renovam. E também há clientes, nomeadamente 
mulheres que nunca usaram jóias e começam a usar as minhas jóias 
e manifestam-me essa mudança de atitude.

CA – O consumidor é também promotor e, ou co-autor de produtos?

LG – Cada vez mais o mercado, sobretudo o internacional, solicita 
exclusivos. Nas feiras internacionais à exclusividade está associado o 
significado de qualquer coisa  de “muito boa”. Acontece, por vezes, 
clientes apresentarem cenários de projecto, como por exemplo um 
vestido específico para um casamento e solicitarem-me uma jóia 
exclusiva. Nestes casos, só quando me identifico com o cenário 
apresentado é que aceito a encomenda, crio e executo a jóia com 
muito  prazer, se não me identifico recuso o trabalho. Ambas as 
situações já aconteceram. 

CA – O consumidor estabelece relações de afecto com o produto 
capazes de o fazer deslocar ao território de origem do produto?

LG – Sim, neste momento há muitos clientes que querem visitar a 
oficina e há visitas à oficina por marcação, porque só desta forma 
consigo garantir a sua presença nas visitas. 

CA – Como avalia o crescimento da empresa?

LG –Eu só comecei a pensar o meu projecto como empresa a partir de 
2011, e devia tê-lo feito desde o início. O crescimento é muito pessoal, 
a empresa sou eu e eu sou a empresa, de qualquer forma é sustentável. 
Os dois artesãos são pagos à peça, pelo preço estipulado e acordado, 
eu nunca sei exactamente o tempo que os artesãos gastam a realizar as 
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peças, esse é um assunto  sobre o qual não há, da parte dos artesãos, 
muito espaço para falar, e eu respeito. Tenho por exemplo a ideia que 
uma das minha jóias mais caras que estão no mercado à venda por 
8.000,00€, não poderá demorar mais de 4 a 5 dias a realizar por um 
artesão, mas nunca tenho a certeza do tempo deles a executar as peças.

Com o trabalho de  internacionalização da empresa,  com a 
alteração do público alvo, de médio para alto,  que procuram as 
peças mais caras – as minhas jóias custam, aproximadamente, entre 
os 20.00€ e os 8 000.00€ – perspectivo um crescimento efectivo de 
facturação. As encomendas realizadas nos dois primeiros meses de 
2014, nas duas feiras que referi confirmam a aceitação da marca no 
mercado internacional.
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Técnicas Artesanais, Saberes Ancestrais
Neste projecto houve a necessidade de realizar entrevistas a duas 
pessoas de forma a obter respostas a todas as perguntas elencadas, uma 
vez que o projecto tem envolvido na  gestão diversificados agentes. Por 
este motivo transcrevem-se nesta entrevista excertos dos testemunho 
de Álbio Nascimento (AN), designer da primeira fase, e de Alice 
Prisco (AP), engenheira da CCDR Algarve, que desde o seu início é 
uma participante activa no projecto nas suas múltiplas fases.

Lisboa, 23 de Setembro de 2013 (AN). Depoimento escrito, 5 de 
Setembro de 2013 (AP).

CA – Quem promove as parcerias?

AN – No projecto TASA a CCDR Algarve, contrata-nos (The Home 
Project) para desenvolvermos o projecto e nós envolvemos uma rede 
de artesãos que já conhecíamos de outro projecto, o Cultura Intensiva. 

CA – Quem financia os projectos?

AP – A CCDR é a promotora e o projecto e financiado pelo QREN 
(Quadro de Referência Estratégico Nacional) através de Fundos 
Comunitários da União Europeia FEDER (Fundo Europeu de 
Desenvolvimento Regional).

CA – Qual a relação dos promotores com os lugares dos projectos?

AN – Eu tenho uma relação familiar e de grande afectividade pelo 
território do Algarve, nomeadamente pelo seu território mais rural, 
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o do interior. 

CA – Como é que o Design se integra nos projectos?

AN – Por contrato, a CCDR Algarve contrata a The Home Project para 
desenvolvimento do projecto.

CA – Quais as Técnicas Artesanais envolvidas em cada projecto?

AN – As Técnicas Artesanais envolvidas no TASA são das mais 
tradicionais e comuns, nomeadamente olaria, empreita de palma e 
esparto, cestaria de cana, trapilho, produção artesanal de medronho.

CA – Quais as relações das Técnicas Artesanais com o Território?

AN – Neste projecto há uma relação de dependência das técnicas 
utilizadas com os seus territórios de origem. Todas estas técnicas 
artesanais nascem da necessidade de produzir produtos nas serras 
Algarvias, as deslocações eram muito difíceis e as pessoas construíam 
os produtos necessários para o seu dia a dia com os meios e materiais 
que dispunham nos territórios. 

CA – Quais os produtos (artefactos e serviços) resultantes dos 
projectos?

AN – São vários, podem ser vistos no site do The Home Project, assim 
como no site do TASA. 

CA – Os produtos comunicam o território? Se sim, de que forma?

AN – Os produtos comunicam o território porque por um lado 
nascem de necessidades identificadas no próprio território, isto é 
através da constatação da ausência de produtos locais para a realização 
de costumes locais, e por outro lado os produtos são fabricados 
artesanalmente com técnicas tradicionais locais. 

CA – Qual a rede de actores que é criada para o desenvolvimento 
dos projectos?

AN – Na primeira fase que se desenrolou entre Agosto de 2010  e 
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Agosto de 2011 , o projecto envolve vários parceiros, nomeadamente:  
artesãos, câmaras municipais, museus, universidade, a CCDR Algarve, 
nós e outros parceiros privados, todos eles fundamentais para o 
desenvolvimento e sucesso do projecto. 

CA – Em específico quais o níveis de actuação do design nos 
processos?

AN – São de vária ordem, porque identificou as necessidades do 
mercado, identificou as técnicas artesanais existentes, estabeleceu 
novas relações entre alguns dos artesãos que não se conheciam entre 
eles, ajudou a criar novos produtos e, de algum modo, fez também 
a gestão das várias e diversificadas pessoas envolvidas no projecto. 

CA – Quais as estratégias para o desenvolvimento dos produtos?

AN –Este projecto é antecedido de um outro o Cultura Intensiva 
que foi um projecto laboratorial que permitiu conhecer muito bem 
o território e os artesãos. A partir deste conhecimento identificaram-
se necessidades do mercado de novos produtos identitários do 
território para novos públicos e de forma a testar e a confirmar estas 
necessidades, garantiram-se notas de encomenda dos novos produtos 
antes de se iniciarem as suas produções artesanais.   

AP – Na segunda fase, em curso desde Março de 2012, sob a liderança 
da ProActive Tur na gestão, consolidação e promoção do TASA, a 
coordenadora do projecto é a Dra. Andreia Pintassilgo, e a designer 
responsável a Joana Martins. Nesta fase foi desenvolvida uma 
residência criativa, que se realizou durante uma semana em Loulé 
já em Setembro de 2013. Nesta residência trabalharam dez novos 
designers e os artesãos que colaboraram já pertenciam à  Rede TASA 
constituída na primeira fase do projecto. As equipas de trabalho 
nesta residência eram constituídas por dois designers e por dois ou 
mais artesãos. Os designers Como resultado desta residência criativa 
surgiram quatro novos produtos 

CA – Como é que o produto é comunicado/‘cuidado’ para o Mercado?

AN – O produto é comunicado ao mercado antes mesmo de estar 
no mercado e começa neste caso a sê-lo através da comunicação dos 
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primeiros protótipos a possíveis compradores (lojas, hotéis, etc.) que 
garantiram as primeiras notas de encomenda e através do próprio 
processo do projecto, dos várias workshops que envolveram as escolas 
locais e os artesãos, no Blog do projecto e ainda através de várias notícias 
que possibilitaram a sociedade acompanhar o desenvolvimento do 
projecto. No fim da primeira fase de desenvolvimento do produto 
foi realizada uma exposição dos produtos, assim como o lançamento 
do catálogo TASA.

AP -  Uma vez que a CCDR não tem uma vocação comercial, de 
acordo com todos os elementos que constituíam à altura a rede TASA 
foi contratada para esse fim primeiro a  Fundação  Manuel Viegas 
Guerreiro de Novembro de 2011 a Janeiro de 2012. E posteriormente, 
como já se referiu a ProActiveTur, que entretanto  lançou um novo 
catálogo TASA com os produtos da primeira fase do projecto e com 
os novos produtos. 

CA – Como é que o produto é gerido no Mercado Nacional e 
Internacional?

AP – No mercado Nacional o produto está à venda em lojas e no site 
do projecto, no mercado internacional ainda estamos numa fase de 
internacionalização do projecto.

CA – Vende mais para o Mercado nacional ou internacional?

AP – Nacional. 

CA – Em que países vende e como?

AP – Portugal e Alemanha, por encomendas directas agora à 
ProActivTur, através de lojas e do site do projecto no qual é possível 
ter acesso ao catálogo on-line dos produtos.

CA – Quais são os países mais receptivos?

AP – Em Portugal os produtos TASA estão a ser bem acolhidos, neste 
momento já estão à venda também na Alemanha, mas ainda estamos 
a iniciar o projecto de internacionalização da marca e  dos produtos. A 
internacionalização do produto iniciou-se pela Alemanha, onde já se 
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encontram os produtos à venda na Paz D’Alma com sede em Berlim. 
CA – Qual o perfil do consumidor?

AP – Classe média alta.

CA – Qual a relação entre designers e artesãos?

AN – Uma relação muito próxima capaz de gerar afectos e amizades 
e cumplicidades, é, de resto, esta relação de grande cumplicidade 
entre designers e artesãos, que se materializou em produtos que foram 
divulgados numa exposição em 2009 que é indutora do projecto 
TASA que se apresenta com o objectivo afirmado pela CCDR Algarve 
de “Afirmar e Divulgar a Actividade Artesanal como Profissão de 
Futuro”.

CA – Qual a relação entre a empresa/projecto e os consumidores?

AN – Numa fase inicial foi próxima e fundamental até porque o 
projecto nasce de necessidades do mercado. 

CA – O consumidor frequentemente torna-se um cliente habitual 
do produto?

AP – Não sei ainda responder a esta questão. 

CA – O consumidor é também promotor e, ou co-autor de produtos?

AP – Sim é. Existem encomendas específicas, nomeadamente para o 
sector da hotelaria. 

CA – O consumidor estabelece relações de afecto com o produto 
capazes de o fazer deslocar ao território de origem do produto?

AP – Acredito que sim.

CA – Como avalia o crescimento da empresa?

AP – Neste momento desenvolve-se um projecto estratégico de 
internacionalização do projecto, a cargo da ProActiv Tur, estando 
previstas a representação do projecto em várias feiras internacionais.
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Água Musa
Depoimento escrito por João Nunes (JN). 

Depoimento escrito, 7 de Julho de 2014.

CA – Quais os motivos para a realização das experiências?

JN – Numa primeira fase a necessidade de criar novas peças 
identitárias da região das Aldeias de Xisto para a sua rede de lojas

CA – Quem promove as parcerias?

JN – A Agência para o Desenvolvimento das Aldeias de Xisto, 
ADXTUR 

CA – Quem financia os projectos?

JN – Maioritariamente os financiamentos são comunitários, 
directamente ou através das  autarquias.

CA – Qual a relação dos promotores com os lugares dos projectos?

JN – Os promotores são da região das Aldeias do Xisto. A ADXTUR 
lidera uma rede actores complexa que envolve vinte e um municípios 
da região e mais de cem operadores privados, que actuam em diversas 
áreas nas vinte e sete Aldeias de Xisto distribuídas pela região centro 
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de Portugal. 

CA – Como é que o design se integra nos projectos?

JN – O design aparece no projecto Água Musa, por indicação de 
Kerstin Thomas uma das artesãs que vive nas Aldeias de Xisto e que 
participa no projecto. O design, numa primeira fase, é chamado para 
conceber com os artesãos novos produtos para as lojas das Aldeias 
do Xisto. 

CA – Quais as técnicas artesanais envolvidas em cada projecto?

JN – As técnicas envolvidas foram a cerâmica, o vidro, a madeira, a 
tecelagem, a costura, o bordado e a ourivesaria. 

A cerâmica na técnica de levantamento à roda, enchimento de 
moldes por lambugem, 

O vidro na técnica de fusing e decapagem por jacto de areia 
com molde plano. 

A ourivesaria na técnica de corte directo de chapa de prata 
fundida por cera perdida. 

A madeira na técnica de conformação de peças por torneamento  
e por decoupage da madeira.

A tecelagem artesanal através de teares manuais. 
A costura e o bordado.

CA – Quais as relações destas Técnicas com o território onde é 
desenvolvido o  projecto?

JN – As relações são de 3 níveis:
Duas artesãs de nacionalidade não portuguesa que participaram 

no projecto – a já referida Kerstin Thomas que vive na Aldeia da 
Cerdeira e trabalha em Madeira e a  Stefanie Kohne que vive na Aldeia 
da Benfeita e trabalha com Feltro – são ambas residentes há longos 
anos nestas Aldeias de Xisto e trouxeram com elas tecnologias que 
não existiam nestes lugares. As suas práticas quotidianas de trabalho 
oficinal são hoje aceites como fazendo parte da representação local.

O Nuno Alves designer e artesão do projecto trabalha com 
madeira, vive e tem oficina na região, no Fundão.

Os restantes artesãos do projecto – Ana Lousada; Carlos Neto; 
António Fernandes; Cristina Vilarinho; Alberto Azevedo; Guida 
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Fonseca; Idálio Dias; Miguel Neto; Mónica Faveiro; Sérgio Lopes; 
Patrícia Roriz; Vânia Kosta; Vasco Baltazar; Xana Monteiro –residem 
fora do território das Aldeias de Xisto, mas têm relações profissionais 
e de amizade estabelecidas previamente ao projecto com os outros 
artesãos já referidos e residentes nas Aldeias de Xisto que motivaram 
o convite que lhes foi endereçado para participarem no projecto. 
Estes artesãos trabalham técnicas artesanais portuguesas ancestrais 
de madeira cerâmica e vidro. 

CA – Quais os produtos (artefactos e serviços) resultantes dos 
projectos?

JN – São artefactos de uso comum muito diversificados, no seu 
conjunto, que envolvem as técnicas todas que já referi. Os produtos 
encontram-se no catálogo do projecto.

CA – Os produtos comunicam o território? Se sim, de que forma?

JN – No projecto Água Musa o tema da água foi identificado como 
sendo um tema comunicante e catalisador dos valores simbólicos do 
território das Aldeias de Xisto. O projecto desenvolveu-se a partir 
dessa matriz iconográfica de carácter local. Este tema foi definido 
inicialmente e aceite pelos artesãos, assim como por toda a equipa do 
projecto com a consciência de que a água  comunica um problema 
facilmente compreendido à escala global.

Os objectos a partir deste tema aglutinador foram produzidos 
numa ligação com o  território das Aldeias de Xisto. Em alguns dos 
objectos produzidos a relação com o território é quase literal, noutros 
representam o tema global da água e nas suas problemáticas actuais 
dum ponto de vista da sustentabilidade e da responsabilidade social 
que os artefactos de uso comum podem e devem comunicar.

Por exemplo: os contentores de sementes de azereiro (prunus 
lusitanica L. subsp. Lusitanica) chamam a atenção para um problema 
local de um arbusto “simbiótico com a água” que tem nesta zona uma 
micro representação considerada importante a nível europeu.

O prunus lusitanica L. na subsp. lusitanica. encontra-se na lista 
vermelha da IUCN , sendo considerado em perigo de extinção. Poucos 
se vêm em Portugal, embora seja uma árvore nativa, aparecendo muito 
menos do que merece em jardins e em parques. Também espalha 
o nome de Portugal por este mundo fora, em francês, Laurier du 
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Portugal, em inglês, Portugal Laurel.

CA – Qual a rede de actores que é criada para o desenvolvimento 
dos projectos?

JN – A rede de actores para o desenvolvimento deste projecto Água 
Musa, inclui seis tipos de agentes:
•	 Representantes da ADXTUR que têm ao seu encargo a gestão, a 

comunicação media, o marketing, e a rede de lojas das Aldeias 
de Xisto. 

•	 O grupo de artesãos e designers que vivem nas Aldeias de Xisto 
aos quais se associaram por convite todos os outros  já referidos, 
que no seu conjunto formam um grupo coeso, uma vez que, e 
como já referi, previamente ao projecto já se conheciam.

•	 Actores locais, com competências muito diversificadas, 
envolvidos na rede das aldeias e habitantes das mesmas, 
que colaboraram na dinamização de sinergias locais para o 
desenvolvimento do projecto. 

•	  Especialistas nas áreas da etnografia, do jornalismo local, 
da floresta, do ambiente, autarcas, que foram convidados 
para proferir palestras organizadas no início do projecto para 
contextualização da problemática a desenvolver sobe o tema da 
água. Entre os quais destacamos o Dr. Rui Simão, (ADXTUR); 
o Dr. Joaquim Felício (CCDRC), a Arqª Ana Cunha, (CMF); 
o Eng. Armando Carvalho (ICNB), o Dr. Fernando Paulouro 
Neves (Jornal do Fundão); a Dr. Ana Pires (geógrafa) e o Dr. 
Luís Coutinho (Herdade da Tojeira).

•	 A equipa de design que ficou com o encargo de  organizar, 
orientar  e comunicar o projeto. Tendo me cabendo a mim a 
orientação do projeto; à Katja Tschimmel o Mindshake, a Ana 
Menezes e a Lúcia Nunes foram as outras dua designerss que 
trabalharam no projecto ficando a comunicação do projecto 
acargo do Atelier Nunes e Pã. 

•	 Alunos da Universidade de Aveiro – DECA, nomeadamente 
a Inês Vizinho e o Diogo Louro que integraram a equipa de 
design e que desenvolveram no projecto as áreas da imagem 
fotografia e vídeo.

CA – Em específico quais o níveis de actuação do design nos 
processos?
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JN – O design tem integrado o projecto numa perspectiva de design 
activista, como o refere Alastair Fuad Luke: Design as ‘giving form 
to culture’. Nesta perspectiva o design tem realizado muito mais para 
além do que previsto na encomenda inicial realizada pela ADXTUR.
Principiou por delinear o processo do projecto em conjunto com 
os promotores e responsáveis do projecto. O design propôs um 
plano de organização através de um método que inicialmente não 
era compreendido como essencial. Foram criados cronogramas de 
actuação para o desenvolvimento do processo com o responsável 
do projecto, o  Rui Simão. Este, em conformidade com a proposta 
elaborada pela  equipa de design, organizou uma abordagem de 
lançamento do projecto, integrando de forma participativa os atores 
locais, os responsáveis políticos do desenvolvimento local e regional, 
especialistas da cultura local em áreas que vão do jornalismo à 
etnografia ao ambiente e ao estudo do território.

A gestão de design do projecto convocou uma especialista 
na área da criatividade, Katjia Tschimell com a qual desenvolveu a 
primeira parte dos trabalhos. Na primeira fase dos trabalhos abriram-
se caminhos para uma nova interacção entre participantes (que já se 
conheciam). Neste think tank orientaram-se os participantes (artesãos 
e designers-makers) para a procura do nome do projecto, ao qual 
já se tinha associado previamente o tema da água e organizaram-
se os grupos que deram origem aos artefactos procurando nestas 
sessões de trabalho ligações e afinidades de interesse comum pessoais, 
tecnológicas, temáticas e, ou espaciais.

De forma natural o design começa a colocar novas questões 
relativas à representatividade dos objectos a desenhar; à sua 
comunicação assim como à comunicação dos autores intervenientes, 
e a propor novas soluções de apresentação dos artefactos. Nesta fase 
o design ainda não propôs novas soluções para as lojas ou para a 
comunicação dos produtos em contexto de loja.

Em termos da gestão do design no projecto  esta tem sido feita 
numa perspectiva de ‘navegação à vista’, condicionantes de ordem 
vária – financiamento, gestão interna, pelouros e contratos atribuídos 
anteriormente – levam a que a intervenção se tenha vindo a fazer de 
modo intermitente projecto a projecto e não como seria desejável 
de forma global e planeada. Isto é sentido pela equipe de design 
e pela gestão do projecto ADXTUR (pelo Rui Simão responsável e 
coordenador do projecto) a seu tempo passaremos para um outro 
plano mais ambicioso o da gestão da marca e da implementação do 
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design em múltiplas áreas de forma coordenada e corporativa.
O aparecimento e a divulgação da computação gráfica e das 

máquinas digitais acessíveis a todos criou uma falsa ideia de que todos 
eram capazes de criar eficazes sistemas de comunicação, o próximo 
passo no qual estamos, neste momento, neste projecto é a da criação 
de uma consciência de que existem diferenças não só nos objectos 
produzidos como nos resultados obtidos e confirmados publicamente. 

O design tem vindo pouco a pouco a demonstrar junto de 
todos os parceiros as suas potencialidades como ferramenta inovadora 
de projecto revalorizando e redireccionando usabilidades, criando 
actividades geradoras de sustentabilidade. Hoje, o design é já 
reconhecido na rede das Aldeias de Xisto como um parceiro necessário 
para o desenvolvimento dos projectos, reconhecimento esse que se 
tem materializado em novas encomendas. Na fase actual o design é já 
um parceiro estratégico para o desenvolvimento das Aldeias de Xisto, 
sendo também a sua participação agora solicitada como consultor de 
design para o território. 

Presentemente estamos a utilizar o Design nas Aldeias de Xisto 
em três frentes: estratégica; social e de produtos. 

Na vertente estratégica o design tem actuado na projectação de 
caminhos de identificação e valorização da marca. Utilizando novas 
formas de comunicação que a  posicionem de forma contemporânea 
e atractiva.

O resultado positivo de visibilidade e interesse despertado na 
Eunique 2013/4 foi o reconhecimento de que atingimos os objectivos 
a que nos propusemos.

Na vertente social o design tem vindo a estudar e a projectar uma 
forma de desenvolver a economia da região tornando-a atractiva para 
a fixação de novos actores no território ligados aos ofícios artísticos 
e ao design. O desenvolvimento dos crafts ou dos ofícios artísticos é 
fundamental porque criam uma sensação de mais valia, de realização 
pessoal de auto-estima.

É preciso que de novo as aldeias tenham ceramistas, sapateiros, 
marceneiros, alfaiates, cesteiros, escultores, fabricantes de bombos, 
etc, e que os nossos visitantes comprem os artefactos produzidos. As 
pequenas unidades de fabricação artesanal e os seus operadores são 
uma âncora para o desenvolvimento social e económico. Para isso 
temos que projectar e fazer produtos atractivos, contemporâneos, 
que contem a nossa história e que nos identifiquem.

Na área do produto estamos a desenhar novos artefactos 
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significantes, ícones contemporâneos como os apresentados na 
colecção Água Musa.

Pretendemos ligar estes novos produtos à identidade do 
território, a novas actividades de produção mais rentáveis a novos 
atores e saberes.

Assim, através destes artefactos procuramos continuar a 
amplificar a nossa cultura pelo que a metodologia que temos vindo 
a desenvolver se situa numa ligação entre o passado e o presente. 
Investiga-se nas raízes e na cultura dos territórios a essência da sua 
argumentação a partir da qual os conceitos emergem.

CA – Quais as estratégias para o desenvolvimento dos produtos?

JN – No primeiro encontro de trabalho foram apresentados um 
conjunto de artefactos provenientes de uma diversidade de países e 
foi pedido aos participantes organizados em grupos que escolhessem 
um conjunto que fizesse sentido dos pontos de vista estético e do seu 
significado. Ou seja, que escolhessem objectos que se relacionassem 
entre si, procurando criar famílias de produtos, que construíssem um 
sentido. Após a constituição das famílias de objectos pelos grupos de 
trabalho, foi-lhes solicitado que comentassem e justificassem as suas 
opções.

Este processo permitiu perceber a todos os participantes que os 
objectos que se iriam desenvolver teriam que ter afinidades estéticas 
e de sentido semiológico de forma produzirem um conjunto forte de 
significado e de relacionamento formal e estético.

Em paralelo os artesãos apresentaram-se e mostraram os 
trabalhos que habitualmente desenvolvem nas suas oficinas.

A partir deste primeiro encontro, os produtos começaram a ser 
concebidos a partir de uma vertente temática, sendo inicialmente 
desenvolvida uma sessão de trabalho conjunta com a equipa de 
design com o objectivo de procurar e construir os argumentos que 
permitiram os conceitos finais apresentados nas peças.

Ainda nesta sessão foi definido, com a participação de todos, o 
nome do projecto âncora Água Musa que se considerou vital para o 
seu desenvolvimento.

Na segunda fase de trabalho os artesãos apresentaram maquetas 
das ideias que foram sendo trabalhadas juntamente com a equipa de 
design. Ao final de três dias de trabalho realizado em conjunto pelos 
artesãos e designers foi possível desenharem-se simulações digitais 
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de prefigurações dos objectos. A introdução destas simulações foram 
determinantes para a qualidade final das peças. 

Na terceira fase de trabalho foram apresentados pelos artesãos, os 
protótipos desenvolvidos nas suas oficinas. Estes foram fundamentais 
para afinar e determinar escalas e dimensões finais, assim como paletas 
cromáticas e outra pormenorização dos necessária à finalização dos 
produtos.

Por último a entrega das peças finais.
Paralelamente a estas fases realizaram-se visitas aos ateliers de 

todos os artesãos, feitas por mim e pelo Bruno Ramos responsável pela 
comunicação e editor da revista anual do projecto Aldeias do Xisto. 
Este périplo pelos ateliers teve como intenção registar em imagens 
cada um dos seus lugares, os espaços das oficinas, os pormenores 
de fabrico das peças, os autores em modo de trabalho e finalmente 
entrevista-los e retratar cada um dos autores intervenientes. Esta 
recolha de informação visava também um conhecimento por parte 
da equipa de design da realidade de trabalho e vida de cada um 
dos artesãos o que permitiu reforçar os laços de confiança entre a 
equipa de design e o colectivo de  artesãos envolvidos no projecto, 
que entre este si já tinham consolidadas fortes relações profissionais 
e de amizade. 

CA – Como é que o produto é comunicado / ‘cuidado’ para o 
Mercado?

JN – O resultado da última acção, que acabei de referir, materializou-
se numa brochura que acompanhou o catálogo da exposição Água 
Musa e visava posicionar e dignificar pela comunicação não só a 
colecção dos produtos mas também o trabalho de todos os actores.
Toda a comunicação dos objectos produzidos, do processo e dos 
atores participantes foi alvo de cuidado não só, no que respeita à 
imagem de todo o conteúdo envolvido no projecto mas, também 
nos suportes de comunicação utilizados. Um cuidado especial foi 
colocado na apresentação dos produtos ao público nas mostras 
nacionais e internacionais, nomeadamente em stands em feiras e nas 
várias exposições no qual o projecto tem estado representado. 

CA – Como é que o produto é gerido no Mercado Nacional e 
Internacional?
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JN – O produto entra na rede de lojas das aldeias do xisto espalhadas 
pelo território continental e na loja que as aldeias têm em Barcelona.

A gestão dos produtos e a comercialização são vitais para o 
crescimento económico deste projecto e tem que ser alvo de uma 
profunda transformação, ancorada numa acção mais conhecedora 
do mercado internacional e nacional, com um reposicionamento e 
formação dos elementos que actualmente integram a área comercial.

CA – Vende mais para o Mercado nacional ou internacional?

JN – As vendas são maiores no mercado nacional.

CA – Quais são os países mais receptivos?

JN – As vendas no mercado internacional não são significativas. Não 
foi feito nenhum esforço no sentido da venda dos produtos que têm 
funcionado mais na base de ‘cenografia significante’ de promoção do 
território e do projecto.

CA – Em que países vende e como?

JN – Em Portugal, nas rede de lojas das Aldeias de Xisto, e na 
Alemanha nas feira da Eunique

CA – Qual a relação entre designers e artesãos?

JN – O relacionamento entre designers e artesãos tem vindo a 
solidificar-se num  relacionamento construído de afectos e de respeito 
mútuo pelos conhecimentos emergentes de ambos os lados.

Os projectos desenvolvidos no Água Musa e  mais recentemente 
também nas Aldeias de Xisto o L4CRAFT são um exemplo dos 
resultados que esta relação pode promover.

Como é evidente o interesse e o  conhecimento (com alguma 
profundidade) dos designers pelas técnicas artesanais utilizadas pelos 
artesãos, facilitou todo este relacionamento e os resultados finais.

CA – Qual a relação entre a empresa e os consumidores?

JN – Não serei a pessoa certa para responder às próximas perguntas
No entanto, sei que as Aldeias do Xisto estão bem posicionadas 
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no mercado nacional nas ofertas que delinearam e promovem e a 
ADXTUR promove através dos seus associados  acções que  possibilitam 
um eficaz  relacionamento com os consumidores. 

CA – (As duas próximas questões foram respondidas por Noélia 
Patrício por indicação de João Nunes.) Qual o perfil do consumidor?

NP – O consumidor são pessoas da classe média alta, muitas vezes 
pessoas que pela sua formação estão ligadas à arte, ao design, à 
arquitectura,  que apreciam o produto não só pela sua forma, mas 
também pelas histórias que contam, nas quais se inclui o processo 
de fabrico. 

CA – O consumidor frequentemente torna-se um cliente habitual 
do produto?

NP – Ainda não é possível responder a esta pergunta.

CA – O consumidor é também promotor e, ou co-autor de produtos?

JN – Pretende-se que numa fase mais avançada do projecto se 
lancem algumas acções no sentido de criar co-autorias em projectos 
específicos.

CA – O consumidor estabelece relações de afecto com o produto 
capazes de o fazer deslocar ao território de origem do produto?

JN – Esse é exactamente um dos propósitos deste projecto e um dos 
enfoques na criação destes “artefactos comunicantes” 

É ainda cedo para tirar conclusões e (que eu tenha conhecimento) 
não foram efectuados estudos nesse sentido.

Por outro lado esse relacionamento deve fazer-se pela via das 
próprias aldeias que ainda não foram chamadas a desenvolver essa 
actuação, visto que o projecto ainda não chegou a essa fase.

CA – Como avalia o crescimento da empresa/marca?

JN – No mercado internacional no público alvo da Eunique onde a 
ADXTUR se tem feito representar o reconhecimento da marca  e o seu 
crescimento é francamente positivo.
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A partir da primeira apresentação do projecto Água Musa foi 
endereçado pela Eunique um convite à ADXTUR para representar 
Portugal como país convidado.
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Boa Boca Gourmet
Entrevista realizada a Inês Varejão (IV).

Évora, 20 de Fevereiro de 2014. 

CA – Quais os motivos para a realização das experiências?

IV – A possibilidade de conjugar o meu conhecimento de Engenheira 
Agrária, com um Mestrado em vinhos, em Bordéus, com o do João 
Policarpo, licenciado em publicidade, com uma pós graduação 
em produção gráfica avançada. Ambos, conhecíamos a riqueza 
gastronómica do Alentejo. Surgindo desta forma o natural casamento 
de Food+Design. A empresa nasceu em 2004 e o primeiro produto 
chegou ao mercado em 2006. 

CA – Quem promove as parcerias?

IV – Nós, eu e o João.

CA – Quem financia os projectos?

IV – Nós.

CA – Há alguma candidatura a subsídios para o desenvolvimento 
da empresa?
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IV – Temos tido um apoio de Consultoria do NERE (Núcleo, 
Empresarial da Região de Évora) enquadrado no programa MOVE PME, 
este programa promove acções de formação de gestão empresarial, 
disponibilizando para as acções um consultor. 

CA – Qual a relação dos promotores com os lugares dos projectos?

IV – Há uma relação familiar, somos ambos do Alentejo. A empresa 
tem a sede no centro histórico de Évora, a capital do Alentejo.

CA – Como é que o design se integra nos projectos?

IV – É o promotor dos projectos.

CA – Quais as técnicas artesanais envolvidas em cada projecto? Quais 
as suas relações com o território?

IV – Os materiais são produtos alimentares Portugueses, produzidos 
artesanalmente e seleccionados por nós pela sua qualidade. Nesta fase, 
os produtos ainda são maioritariamente do  Alentejo, mas ambição 
é integrar na marca BoaBoca-gourmet uma mostra de produtos 
representativa de todo o território português. 

CA – Quais os produtos (artefactos e serviços) resultantes dos 
projectos?

IV – A partir de produtos alimentares muito tradicionais portugueses  
e produzidos artesanalmente, como  biscoitos, chocolates, tisanas, 
compotas, vinhos ou licor, ‘vestimo-los’ e cuidamos da sua imagem 
integrando-os na marca Boa Boca gourmet. 

CA – Os produtos comunicam o território? Se sim, de que forma?

IV – Neste momento, a legislação Portuguesa, não permite designar 
os alimentos com o nome de uma dada região, por exemplo tivemos 
bolachas que chamamos Bolachas do Alentejo e essa designação não 
é possível. As nossas embalagens agora dizem que os produtos são 
confeccionados artesanalmente em Portugal. 

CA – Qual a rede de actores que é criada para o desenvolvimento 
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dos projectos?

IV – A Boa Boca gourmet é uma micro-empresa. A Rede é composta 
por mim e pelo João que identificamos os produtores tradicionais e 
estabelecemos as parcerias com os produtores. Estes, no entanto, não 
trabalham em exclusividade para a Boa Boca gourmet. A empresa tem 
mais uma pessoa a trabalhar a meio tempo. 

O João é responsável por todo o design de comunicação e 
também pelo packaging dos produtos. Eu tenho trabalhado na gestão 
do produto no mercado.

CA – Em específico quais o níveis de actuação do design nos 
processos?

IV – O Design neste caso para além de promotor reconhece os 
produtos, promove as parcerias, comunica, promove, consolida e 
gere no mercado o produto.

CA – Quais as estratégias para o desenvolvimento dos produtos?

IV – Há um trabalho constante de identificação dos produtos 
alimentares portugueses não facilmente perecíveis e produzidos 
artesanalmente e que simultaneamente carecem de ser comunicados 
no mercado nacional e internacional. 

Conhecemos os produtos e os produtores, fazemos visitas, 
conferimos as questões legais, fazem-se análises aos produtos e depois 
fazem-se convites aos produtores, que normalmente são empresas 
muito pequeninas ‘artesanais’ que preservam ‘os saberes antigos’ 
através de ‘receitas tradicionais’. Desde de 2006 temos a marca própria 
‘fazer à mão’. Esta marca, no entanto, está em desuso actualmente 
(2014), uma vez que é muito difícil de pronunciar no estrangeiro, e 
a Boa Boca gourmet que inicialmente era apenas a designação da loja 
passou a ser a marca global da empresa. 

A não existência de comunicação ou a existência de 
uma comunicação ineficaz dos produtores é o motor para o 
desenvolvimento das parcerias entre os artesãos e a Boa Boca 
gourmet. Há muitos artesãos que procuram a Boa Boca gourmet para 
comercializarem os seus produtos, mas verifcamos que muitos deles 
não têm dimensão para garantirem a execução das encomendas. 
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CA – Como é que o produto é comunicado/ ‘cuidado’ para o 
Mercado?

IV – Fazemos uma selecção criteriosa dos pontos de venda, sabemos 
que vendemos para um nicho e nesta perspectiva, os pontos de venda 
também são escolhidos em função desse nicho de mercado, que 
consideramos de classe média-alta.

Defendemos que o produto tem que comunicar por si, por isso 
dedicamo-nos a trabalhar a excelência quer ao nível da identificação 
da qualidade dos agro-produtos e da sua confecção artesanal, quer 
ao packaging do produto, assim como a todos os suportes físicos e 
virtuais de comunicação dos próprios produtos.

CA – Em que países vende e como?

IV – Em 2011 a marca vendia, como lhe disse, para Portugal, Espanha, 
Itália, França, Alemanha, Dinamarca, Noruega, Austrália, Angola e 
Moçambique. Agora, em 2014, a marca vende para Portugal, Bélgica, 
Alemanha, Suécia, Reino Unido, Polónia, Angola e França. Deixou 
de vender para a Espanha, Itália, e para a Dinamarca.

Os produtos da marca Boa Boca gourmet são criados, 
comercializados e distribuídos directamente pela empresa para lojas 
gourmet, mercearias delicatessen, lojas de design, concept stores e em 
hotéis, de norte a sul do país e ilhas, e para o exterior através de 
distribuidores e/ou agentes ou directamente para os clientes.

CA – Quais são os países mais receptivos?

IV – O país mais receptivo é claramente Portugal. 

CA – Quais os meios que desenvolvem para publicitar a vossa marca?

IV – Através da newsletter , do site, e de alguns eventos e participámos 
em 2013 numa feira na Alemanha a Corpus Colinário. 

CA – Como é que o produto é gerido no Mercado Nacional e 
Internacional?

IV – Neste momento, em alguns países como a Bélgica a Suécia 
e Angola  através de agentes locais. Nos outros países trabalhamos 
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com uma grande empresa internacional  de distribuição que tem um 
agente em Portugal.

CA – Há renovação de produtos? 

IV – Há renovação de produtos e também de embalagens. Na 
perspectiva da internacionalização da marca, temos desenhado 
embalagens mais leves e mais baratas, não perdendo com isso 
qualidade no packaging. Procura-se desta forma tornar os produtos 
mais competitivos no mercado global.

CA – Vende mais para o mercado nacional ou internacional?

IV – Em 2011 vendíamos mais para o mercado nacional, sendo 80% 
das vendas da marca realizadas em Portugal. Em 2014, as percentagens 
são as mesmas, ainda não foi possível alterar estes valores apesar de 
desejarmos aumentar a internacionalização da marca. 

CA – Em que países vende e como?

IV – Em 2014 a marca vende em Portugal, Bélgica, Alemanha, Suécia, 
Reino Unido, Polónia, Angola e França. Deixamos de vender para a 
Espanha, a Itália, e para a Dinamarca.

CA – Quais são os países mais receptivos?

IV – O país mais receptivo é Portugal. 

CA – Qual o perfil do consumidor?

IV – O nosso consumidor era a classe média, agora é de classe média-
alta.

CA – Qual a relação entre designers e artesãos?

IV – As parcerias são inicialmente estabelecidas porque são 
reconhecidas vantagens para ambos – artesãos e Boa Boca gourmet – 
na troca dos serviços prestados. Nós não prometemos nada à partida 
porque não sabemos quanto venderemos, mas há muita cumplicidade 
nas parcerias estabelecidas. No entanto, não existe nenhuma relação 
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de exclusividade quer da parte dos artesãos, quer da parte da Boa Boca 
gourmet. Todos os artesãos com quem trabalhamos estão constituídos 
em empresas devidamente certificadas como produtores alimentares 
e acabam por se  estabelecer relações de confiança e de afecto entre 
ambas as partes que permitem desenvolver os negócios. 

CA – Qual a relação entre a empresa e os consumidores?

IV – Até agora tem sido próxima, porque consideramos que o cliente 
deve ter um contacto físico com o produto quando o adquire. A 
experiência directa com o produto no acto da compra, que possibilita 
também conhecer melhor a história do produto é para nós, BoaBoca 
gourmet, uma vontade que até agora nos tem afastado das vendas 
on-line. Por outro lado, também  questionamos a capacidade de 
através de vendas on-line os produtos chegarem ao consumidor 
em bom estado. Por exemplo, como podemos ter a certeza que o 
chocolate não derrete e chega ao cliente em boas condições. Ainda há 
mais uma questão que está relacionada com os preços dos produtos 
nos vários países, tendo o mesmo produto preços diferentes de país 
para país, temos que equacionar os preços numa loja nossa on-line. 

Por estes motivos abrir uma loja on-line continua a ser uma 
decisão por tomar, no entanto, sabemos que vendemos para alguns 
clientes que são revendedores e que têm os nossos produtos em lojas 
on-line. 

CA – O consumidor frequentemente torna-se um cliente habitual 
do produto?

IV – Sim isso acontece na nossa loja e nos vários pontos de venda que 
têm os nossos produtos à venda e é quase sempre referido também 
pelos distribuidores. 

CA – O consumidor é também promotor e/ou co-autor de produtos?

IV – É na medida em que a experiência proporcionada com o 
contacto directo com os clientes permite-nos ir percebendo os gostos 
dos clientes por determinado tipo de sabores e claro que isso também 
interfere na nossa selecção dos produtos com os quais queremos 
trabalhar. 
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CA – O consumidor estabelece relações de afecto com o produto 
capazes de o fazer deslocar ao território de origem do produto?

IV – Estabelece sim, a nossa loja ‘mãe’, aqui em Évora, é 
frequentemente procurada por clientes que compram os produtos 
localizados em vários pontos de venda.  

CA – Como avalia o crescimento da empresa?

IV – A empresa cresceu bem de 2004 até 2009, de 2009 até 2012, 
isso não aconteceu, tendo sido o ano de 2012, um ano difícil, no qual 
tivemos que avaliar todos os encargos da empresa e reduzir todos 
aqueles que pudemos. A empresa sentiu a recessão económica pela 
qual o país está a passar até porque a classe média que  era o cliente  
alvo do nosso produto perdeu muito poder de compra. O ano de 2013 
já foi de novo um ano mais positivo.
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Mapa da informação em análise, 
relativa aos projectos seleccionados para 
integrarem a amostra dos Sete olhares 
sobre as relações do Design com Técnica 
na significação dos Lugares, nos últimos 
25 anos, em Portugal.
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Mapa de localização dos promotores 
dos projectos dos Sete olhares sobre 
as relações do Design com Técnica na 
significação dos Lugares, nos últimos 25 
anos, em Portugal.
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Mapa de localização dos territórios de 
desenvolvimento dos projectos dos Sete 
olhares sobre as relações do Design com 
Técnica na significação dos Lugares, nos 
últimos 25 anos, em Portugal.










