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Como é que o design pode contribuir para a revitalização das técnicas artesanais 
que estão em vias de desaparecer?

Há um saber sobre as rendas, que é detido por pessoas mais envelhecidas que 
facilmente pode desaparecer, se nada for feito para o revitalizar. Os produtos 
tradicionalmente feitos em renda têm atualmente a funcionalidade tradicional, 
sendo na sua maioria desapropriada aos novos públicos e por isso deixam de 
ter muita utilidade. Esta realidade, se nada for feito em contrário, conduzirá a 
que os saberes sobre as rendas se possam vir a perder.

A partir deste contexto, a presente dissertação investigou o conhecimento do 
design enquanto mediador cultural com aptidão para transcriar as técnicas 
artesanais das rendas. Neste sentido, pesquisamos os conceitos de artesanato, 
transcriação e de joalharia contemporânea. Fizemos um levantamento das 
rendas existentes em Portugal e selecionamos como objeto de estudo as rendas 
de bilros. Analisamos projetos que consideramos pertinentes à materialização 
do projeto Use Bilros desenvolvido no âmbito da dissertação.  

Com o UseBilros, pretendemos criar uma ligação entre o passado, o presente e 
o futuro, aliando a produção artesanal de renda de bilros a outras tecnologias. 
Através da simplificação do desenho de rendas existentes, propomos a criação 
de coleções de joalharia contemporânea experienciadas em diversificados 
materiais. 
Ambicionamos que o trabalho desenvolvido possa ser aplicado a outras rendas 
possibilitando a sua revitalização pela atribuição de novos significados.   
 





keywords

abstract

Design, Crafts, Bobbin lace, Jewelery

How can the design contribute for the revitalisation of the old crafts that are 
about to vanish?

There is a knowledge around older people about old crafts that are about to 
vanish if nothing is done to revitalise it.
Handmade crafts have a traditional function that are being expropriated from 
new generation and because of that is losing functionality. This reality, if nothing 
is done about it the crafts will vanish.

From this context this dissertation investigated the knowledge of the design as 
cultural mediator with aptitude to transcriate the artisan techniques of the old 
crafts.
In this sense, we research the concepts of crafts, transcreation and contempo-
rary jewellery. We made a survey of the crafts in Portugal and selected as 
a study object a craft from bilros.
We analysed products that we consider pertinent to the materialisation of the 
developed UseBilros project.

We intended to create a connection between the past, the present and the fu-
ture, combining the artisanal crafts with other technologies. Through the simpli-
fication of the design of existing crafts, we proposed the creation of collections 
of contemporary jewellery experienced in diversified materials.
We hope that the work developed can be applied to other crafts, enabling it’s 
revitalisation through the attribution of new meanings.
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PRIMEIRA PARTE

INTRODUÇÃO



A. Pertinência do tema

A temática abordada na presente dissertação, surge de termos constatado uma grande 
inadequação funcional da maioria dos produtos realizados com rendas de bilros no 
mercado contemporâneo e por consequência da pouca viabilidade económica desta 
técnica artesanal na contemporaneidade. 

Verificamos que apesar de já existirem alguns projetos práticos que utilizam esta técnica, 
desenvolvidos por parcerias entre designers e artesãos, a maioria dos seus produtos 
continuam a manter na atualidade as suas funções tradicionais, apresentando, no 
entanto, características únicas, capazes de potencializar a exploração técnica e visual 
dos seus desenhos e motivos dando possibilidade a novas interpretações e atribuição 
de novos significados. 
Deste modo, surgiu a oportunidade de investigar sobre a lente do design as “rendas de 
bilros” com o objetivo de demonstrar que o conhecimento ancestral deste saber fazer 
é útil na contemporaneidade, possibilitando a criação de novos artefactos pela sua 
transcriação.
Mirja Kälviäinen, afirma que “o produto artesanal está preso a uma tradição imutável e 
inalterável, mas que tende a desaparecer ao longo do tempo se nada for feito para a sua 
revitalização” (Kälviäinen, 2000). 
O artesanato é visto assim como um elemento identitário que na linha de pensamento 
de Adélia Borges, “ao longo do tempo em que vamos ficando ‘sem território’, sentimos 
cada vez mais a necessidade de pertencer a algo, neste caso algo que o artesanato nos 
pode trazer” (Borges, 2007, p. 32).

B. Questões de investigação

Como é que o design pode contribuir para a revitalização das técnicas artesanais que 
estão em vias de desaparecer, em específico de que forma o design pode contribuir 
para transcriar a renda de bilros para a contemporaneidade. 
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Fig.01 

Figura alusiva à renda de bilros - Vila do Conde
Fotografia da autora

Use Bilros: Transcriação da Renda de Bilros pelo Design        19



C. Objetivo principal

D. Objetivos específicos

O objetivo principal deste trabalho é a revitalização das rendas de bilros pela atribuição 
de novos significados através do design. Neste sentido, criamos coleções de joias 
contemporâneas sob a marca UseBilros que valoriza o saber fazer tradicional.    

Posteriormente à exposição da pertinência do tema a abordar na presente dissertação, 
assim como do objetivo principal é necessário estabelecer quais são os seus objetivos 
específicos, que correspondem respetivamente às etapas que foram desenvolvidas ao 
longo da investigação sobre a temática em estudo, assim como do desenvolvimento e 
concretização do projeto.  
 
- Contextualização teórica das relações do design com o artesanato.
- Levantamento de exemplos relevantes da relação do design com o artesanato, na 
joalharia.
- Seleção da técnica artesanal a investigar, apresentando a sua situação na 
contemporaneidade.
- Investigação e levantamento de exemplos relevantes de projetos em parceria entre 
designers e artesãos, com a utilização da técnica em estudo.
- Investigação das oportunidades da transcriação como tipologia tradutória útil ao 
artesanato.
- Breve contextualização histórica da joalharia até à contemporaneidade.
- Apresentação do conceito de joalharia contemporânea, através do olhar de alguns 
autores.
- Desenvolvimento do produto até ao protótipo.
- Desenvolvimento da marca – Use Bilros.
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E. Metodologia de investigação

Metodologicamente, elaborou-se um estudo teórico e reflexivo com base na análise das 
relações do artesanato com o design na contemporaneidade, assim como o estudo da 
transcriação como uma tipologia tradutória útil ao artesanato.

Ao nível das metodologias usadas na prática projetual e em concordância com os 
objetivos estabelecidos para a presente dissertação, efetuou-se o levantamento e 
análise de exemplos relevantes de projetos realizados em parceria com designers e 
artesãos.

À priori, investigaram-se as rendas de bilros através de uma metodologia que 
consideramos próxima da etnografia, que nos permitiu estabelecer o contacto e 
parceria com as rendilheiras. Desenvolveu-se um estudo e análise dos motivos e pontos 
das rendas que posteriormente permitiu descontextualizá-los e através da proposta 
de novos desenhos materializamo-los em diversificados materiais e tecnologias. 
As experiências efetuadas, em parceria com as rendilheiras de Vila do Conde, deram 
origem à marca UseBilros. 
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F. Estrutura da dissertação

Estruturalmente a presente dissertação divide-se em quatro partes. A primeira parte, 
constituída pela introdução, apresentando-se a problemática em estudo, a questão 
principal de investigação, definiu-se o objetivo principal e os específicos, no qual se 
esclarece sobre a pertinência do projeto na atualidade. 

A segunda parte corresponde ao estado da arte e divide-se em três capítulos que 
abordam temáticas distintas. No que diz respeito ao Capítulo I, denominado de 
“Artesanato, design e transcriação”, este aborda os diálogos estabelecidos entre o 
artesanato e o design, assim como a possibilidade de a transcriação ser uma tipologia 
tradutória útil no artesanato. 
No capítulo II, o tema fulcral é a contextualização da “Joalharia Contemporânea”, 
sendo elaborado a partir das reflexões teóricas dos autores – Ana Campos, Fátima 
Santos, Cristina Filipe e Filomeno Pereira de Sousa – sobre o conceito de joalharia 
contemporânea; O estudo apresentado permite compreender de que forma o tempo e 
a mudança de paradigmas sociais influenciaram o modo como a joia tem vindo a ser 
percebida ao longo da sua história até à contemporaneidade. 
No capítulo III, sobre “A Renda de Bilros”, a priori faz-se uma abordagem à história das 
rendas de agulhas e de bilros, posteriormente uma contextualização da história das 
rendas de bilros em Portugal e por fim um levantamento de exemplos relevantes de 
projetos desenvolvidos em conjunto com designers e artesãos com a utilização da 
técnica em estudo.

A terceira parte da presente dissertação, diz respeito à materialização do projeto “Use 
Bilros”. Nesta fase, são documentadas todas as experiências de projeto, que resultaram 
da parceria entre designer e rendilheira, realizadas em simultâneo com a fase de 
investigação. 
Por último, apresentamos as considerações finais e os desenvolvimentos futuros que se 
inserem na quarta parte desta dissertação. 
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SEGUNDA PARTE

CONTEXTO 
TEÓRICO





“O design desempenha 
função crucial, 
contribuindo para 
tornar a história 
do produto mais 

visível.”

Krucken, 2009, p. 94

CAPÍTULO I

ARTESANATO E DESIGN
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1.1 Artesanato e identidade

A atividade artesanal, pode ser considerada “tão antiga como o próprio Homem” (Thirion 
et al., 2003). 

   

Os produtos artesanais eram desenvolvidos e distribuídos localmente, para colmatar as 
necessidades dos habitantes de uma determinada região, sendo produzidos através de 
matérias primas, que na maioria dos casos eram provenientes dessa região, que dava 
origem ao produto.

Muitas das características que se desenvolvem e amadurecem nos produtos artesanais, 
são uma imagem construtiva das necessidades e competências que cada região tem 
para oferecer. Como refere Barradas Pereira, “os produtos artesanais representam 
vários séculos de saberes e técnicas, que foram sendo transmitidas, em especial por via 
da herança familiar, através de ensinamentos dos pais para filhos, de forma a manter 
assim vivas tradições, que fazem parte da imagem de vários territórios” (Barradas 
Pereira, 2011, p. 18).

Os produtos artesanais são assim uma referência da herança cultural transmitida entre 
gerações e a atividade artesanal deve ser estudada como um processo de trabalho 
e não como um resultado; uma realidade, que envolve a passagem de conhecimento 
de gerações para gerações, pressupondo modos de fazer diferentes, estilos de vida 
diferentes e visões diferentes, assim como preocupações estéticas.

“O artesanato é entendido, neste texto, como o conhecimento tácito do 
artesão intergeracionalmente transmitido, incluindo-se aqui, naturalmente, o 
próprio artesão, o produto desse conhecimento e os serviços que lhes estão 
associados. De alguma forma o artesanato é, como perspetiva Shils (1992), um 
conhecimento também tradicional no sentido em que ele inscreve crenças e 
conhecimento que resultam de um “consenso ao longo do tempo” (Albino, 2017, 
p. 19).

Segunda parte        Capítulo I . Artesanato, design e transcriação
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Segundo a linha de pensamento de Bruno Munari, “Qualquer dicionário nos diz que a 
tradição é o somatório das regras, dos usos e das inovações recolhidos durante a vida 
do homem e transmitidos de geração em geração. Na tradição há regras que nascem 
e regras que sucumbem. A tradição mantém-se viva quando o seu espólio se renova 
continuamente” (Munari, 2015, p. 40).

Investigando o manuseamento das matérias primas e a aplicação dos conhecimentos 
das técnicas artesanais, entende-se que são processos bastante demorados e na maioria 
das vezes executado, por uma única pessoa. Ser artesão de artefactos implica um 
processo de reconhecimento das características das matérias primas e aprendizagem 
da técnica, que por norma leva anos para a conseguir dominar de modo a alcançar um 
nível de grande perfeição no desenvolvimento do artefacto. 

O artesão é assim neste processo e na maioria das vezes o único responsável por todas 
as fases de produção das peças, desde a escolha certa do material a utilizar, até à fase 
final que era determinada pela comercialização do produto. Esta ideia é confirmada 
por Dijon de Moraes, na sua obra “Limites do Design”, quando afirma que “... antes da 
Revolução Industrial o artesão era o profissional que criava e executava, ao mesmo 
tempo, todas as tarefas do processo de desenvolvimento e de confeção do produto” 
(Moraes, 2008, p. 25).

“O artesão tradicional é mestre da sua arte: ele projeta e produz, idealiza e 
executa. É conhecedor de todas as fases de produção e, por isso, é o autor 
integral do objeto desde a primeira ideia até à apresentação do produto final” 
(Ferreira et al., 2012, p. 03).
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Fig.02,03,04 e 05 

“Maria / Trabalho do Linho”, 2011 (Figuras alusivas ao trabalho de fiar o linho por D. Maria)
Fotografia de autor desconhecido
Fonte: http://www.saberfazer.org/arquivo/maria-sao-torcato-linho
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Fig.06,07,08 e 09 

“Maria / Trabalho do Linho”, 2011  (Figuras alusivas ao trabalho de fiar o linho por D. Maria)
Fotografia de autor desconhecido
Fonte: http://www.saberfazer.org/arquivo/maria-sao-torcato-linho



Foi a partir de meados do séc. XX, que se registou o declínio mais acentuado da produção 
artesanal em Portugal devido ao desenvolvimento da produção massificada. Considerava-
-se que o fabrico dos objetos industrialmente iria possibilitar o desenvolvimento mais 
consistente da indústria e economia dos países e segundo Adélia Borges, acreditou-se 
durante algum tempo que a industrialização poderia acabar com o artesanato. Visto que 
com o avançar da indústria moderna, poderia fazer desaparecer os modos de produção 
pré-industrial (Borges, 2012, p. 203).
Uma das razões apontadas para este acontecimento foi a rentabilidade e sustentabilidade 
económica que os produtos artesanais ofereciam pois, apesar dos produtos industriais 
ainda apresentarem algumas fragilidades, a nível técnico e da qualidade dos materiais 
utilizados, eram produzidos em séries e apresentavam um preço bastante mais 
competitivo em relação aos produtos artesanais. De acordo com Barradas Pereira, 
“as artes e ofícios tradicionais passaram a ter uma menor importância, reduzindo-
se, gradualmente, o número de artesãos em atividade, pois a conceção de produtos 
artesanais passou a ser algo economicamente menos rentável” (Barradas Pereira, 2011, 
p. 19).

No entanto e apesar de se registar uma menor aderência aos produtos artesanais por 
parte dos consumidores devido à concorrência dos produtos industriais, foi possível 
em Portugal manter algumas formas tradicionais de produção, que até hoje ainda são 
possíveis de ser observadas. 

Barradas Pereira, apresenta outra limitação do artesanato do seguinte modo: “deve-se 
à fraca capacidade empresarial dos artesãos, que não conseguiram adaptar-se às novas 
exigências do mercado, não apostando na inovação como uma ferramenta fundamental 
para a conceção de novos produtos e técnicas de divulgação e comercialização que 
salve o artesanato...” (Barradas Pereira, 2011, p. 19), uma das causas desta limitação do 
artesanato português poderá dever-se ao envelhecimento dos artesãos, o que leva a um 
desinteresse e abandono da profissão. 

Alguns dos artesãos portugueses até meados do séc. XX, não acreditavam num futuro 
rentável e consistente, através da produção artesanal e começaram a incentivar os 
filhos a procurar novas formas de sustentabilidade, de forma a terem uma vida mais 
estável economicamente. 
A atividade artesanal muitas vezes não oferecia condições agradáveis de rendimento e 
os artesãos eram forçados a abandonar a sua atividade devido à sua insustentabilidade 
económica. Olham também muitas vezes para trás com tristeza por não poderem dar 
continuidade à atividade secular e presente no seio da sua família e partem na procura 
de uma vida melhor e com níveis de vida mais atrativos. 
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Os produtos artesanais são vistos, ainda hoje, como produtos que albergam em si, a 
história de uma cultura, a sabedoria local, as tradições, mas que não cumprem em 
grande parte os requisitos mais procurados nos produtos contemporâneos, pelos 
consumidores.

O artesanato é um património rico, que representa uma história, uma tradição e grande 
parte da nossa identidade cultural, pelo que consideramos que há uma necessidade de 
agir, de modo a evitar o abandono dos jovens e o esquecimento do nosso património 
cultural; é necessário delinear estratégias de revitalização das técnicas artesanais, 
que irão atrair novas pessoas, tanto a nível profissional, económico e turístico, como 
também na promoção e estimulação do desenvolvimento local.
É necessário criar formas de atrair as camadas mais jovens para darem continuidade 
ao trabalho de gerações, no entanto, é indispensável dar apoio a estes jovens e criar 
formas seguras de sustentabilidade económica. 
O produto artesanal é entendido como um artefacto capaz de promover a cultura e 
a tradição de um local e os jovens podem ser detentores de visões empreendedoras 
para tornar o produto artesanal mais atrativo com capacidade para dar resposta às 
necessidades dos dias de hoje, valorizando os próprios processos artesanais. 
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Fig.10 e 11 

“Margarida Fernandes / Ceramista”, 2014 (Figuras alusivas ao trabalho desenvolvido por Margarida na área da cerâmica)
Fotografia de autor desconhecido
Fonte: http://www.saberfazer.org/arquivo/margarida-fernandes



Denota-se uma alteração no perfil dos consumidores, tornam-se consumidores 
mais exigentes na procura por produtos autênticos e diferenciadores, produtos que 
habitualmente não encontram nos seus locais de residência, reforço que apesar da 
produção industrial ter vindo a aumentar a qualidade de vida dos consumidores, é na 
produção artesanal que reside a oferta mais diversificada de produtos, relacionados 
com as vivências e a identidade local e é sobretudo nesta medida que o artesanato 
ganha um maior protagonismo. 

As atividades artesanais destacam-se pela enorme quantidade de técnicas a que estão 
associadas, assim como pela capacidade de oferecer uma variedade de produtos, 
correspondentes a cada técnica artesanal, mas o artesanato para se manter firme 
num mercado cada vez mais competitivo, terá que ser capaz de se adaptar aos tempos 
modernos, este é um dos desafios com que a atividade artesanal se depara. 

Espera-se do artesanato, capacidade de se adaptar às novas exigências do mercado, 
aliando o conhecimento das técnicas ancestrais com a capacidade tecnológica do 
presente e futuro.
A atividade artesanal apresenta características próprias capazes de contribuir para o 
desenvolvimento dos territórios. É capaz de integrar, estimular e desenvolver diferentes 
áreas das quais saliento para a presente investigação:

“...da mesma forma que os tempos mudam e evoluem, o artesanato terá de 
acompanhar este progresso, com a vantagem de se manter um produto que 
representa o passado, mas que seja capaz de acompanhar os tempos modernos, 
numa junção das duas escalas temporais, aspeto que faz o contraponto em 
relação aos restantes produtos” (Barradas Pereira, 2011, p. 22).

“Auxilio na divulgação da imagem de um território para o exterior; contributo 
para a manutenção da memória e da identidade de um território; estímulo para 
o intercâmbio geracional, através da passagem de conhecimentos, técnicas e 
experiências dos mais idosos (...), e os mais jovens, que poderão dar um cunho 
mais inovador e criativo nas produções artesanais” (Barradas Pereira, 2011 p. 24).
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Registou-se ao longo das últimas décadas mudanças ao nível da estrutura social 
e económica, principalmente na perda de importância das atividades rurais. Estes 
registos ocorrem sobretudo no interior do país, onde há um envelhecimento gradual da 
população portuguesa e a deslocação dos jovens para as grandes cidades em busca de 
novas oportunidades de trabalho e melhores condições de vida.

Após se ter registado um período menos favorável na atividade artesanal, “nas últimas 
décadas foi alvo de um acréscimo de atenção por parte da sociedade civil e dos poderes 
públicos, através da valorização dos elementos pertencentes do património histórico-
cultural, que colocam o artesanato num patamar de eleição, por ser visto como um marco 
importante, tanto de caracterização das localidades como de geração de emprego e 
riqueza” (Barradas Pereira, 2011, p. 20). 

A partir da contextualização apresentada, consideramos que para a valorização das 
técnicas artesanais é necessário a mobilização e reconhecimento dos melhores 
recursos que cada localidade possui, com a intenção de valorizar o melhor que 
cada território tem para oferecer, consoante a sua identidade local; desde saberes, 
processos, técnicas, quase tudo é possível de ser adequado através da interligação de 
novas ideias e conceitos novos. A intenção é adaptar estas técnicas artesanais para a 
contemporaneidade, sem que elas percam a sua identidade e as suas especificidades, 
mas com o objetivo de se tornarem apetecíveis para novos públicos.  

Na linha de pensamento de Adélia Borges na sua obra Design + Artesanato, o Artesanato 
tem lugar na sociedade contemporânea e apresenta-se em expansão, agora não pela 
função do objeto, mas sim pela sua dimensão simbólica. Na ressignificação do produto, 
dá-se destaque a valores como, pertença e singularidade (Borges, 2012, p. 203).

São produtos desenvolvidos por pessoas  honestas e confiáveis, capazes de transmitir 
para os artefactos a cultura, memória e o sentido de pertencimento a um lugar (Borges, 
2012, p. 205). 
O artesanato incorpora em sim um dos mais importantes meios de representação da 
identidade de um povo, não só através dos materiais e das técnicas, como também dos 
valores coletivos fortemente representados (Borges, 2012, p. 217).
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1.2 Relações do design com o artesanato

Ao recuarmos no tempo, quando Vitruvius, um artista e engenheiro romano, escreveu 
um conjunto de “Dez livros sobre a arte da construção”, sobre as regras do projeto e da 
configuração, enuncia alguns conceitos no terceiro capítulo do seu primeiro livro: “Toda 
construção deve obedecer a três categorias: a solidez (firmitas), a utilidade (utilitas) e 
a beleza (venustas)” (Burdek, 1997),  que foram determinantes para o modernismo no 
design. 

Munari, defende e questiona a ideia de o design também poder ser arte e de certo 
modo poder-se criar uma ligação com esta vertente, afirmando “a arte e a estética são 
importantes e devem estar presentes nos objetos e produtos de design” (Munari, 2015).

Segundo Bruno Munari, “O trabalho do designer exige uma cultura dinâmica, 
interdisciplinar, feita do conhecimento de experiências antigas, mas ainda válidas, de 
conhecimentos atuais sobre a relação psicológica que se estabelece entre projetista e 
utilizador, de conhecimentos tecnológicos atuais, de todas as experiências exequíveis 
nos nossos dias” (Munari, 2015, p. 41).
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Esq.01 

“Triologia de Vitruvius”
Desenhado a partir de Tendencias En Arquitectura, Seminario de Investigación, 2008
Fonte: https://es.slideshare.net/gruposeminario2/power-final-tendencias

Solidez (Firmitas) Utilidade (Utilitas)

Beleza (Venustas)
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O design não é uma arte destinada à pura contemplação, mas sim uma arte para o 
quotidiano, uma arte para o desenvolvimento constante de produtos com finalidades 
específicas, reforçando esta ideia, Munari afirma “o designer é também um artista” 
(Munari, 2015).

Os diálogos entre o design e o artesanato, iniciam-se entre o século XVIII e o século 
XIX, com a Revolução Industrial; um período de transformações, onde o surgimento do 
design em simultaneidade com a queda da produção artesanal, fez com que se iniciasse 
a separação das etapas de desenvolvimento dos produtos.
As mudanças que ocorreram no processo de industrialização, que incentivaram as 
mudanças tecnológicas no momento em que o design foi impulsionado, sendo também 
apontado como o momento do seu surgimento (Ferreira, et. al, 2012, p. 02).
Segundo Albino, “a história da atividade do Design está desde a sua origem relacionada 
com as técnicas artesanais, sendo mesmo anterior ao reconhecimento do design enquanto 
disciplina...” (Albino, 2017, p. 52). No entanto, Adélia Borges perante a aproximação dos 
campos do design e do artesanato questiona como podemos denominar essa prática 
e na sua linha de pensamento, a expressão “artesanato com design”, parece nomear 
o design como um atributo que é dado ao objeto artesanal no final da sua confeção 
(Borges, 2012, p. 205).

John Ruskin1 (1819-1900) e William Morris2 (1834-1896), fundaram o movimento conhecido 
por Arts and Crafts. Este movimento estético, teve origem em Inglaterra, na segunda 
metade do séc. XIX e tinha como principal objetivo a defesa da atividade artesanal, 
como sendo uma atividade criativa e de qualidade superior e inigualável, na qual a 
participação do artesão trazia ao artefacto um valor acrescido e simbólico fundamental 
e em contrapartida a produção massificada e mecanizada, tratava-se da produção 
anónima dos objetos.

1 John Ruskin, ficou conhecido pelo seu trabalho como crítico de arte, também através das suas participações em 
atividades ligadas à arte e arquitetura, foi escritor e um admirador do desenho e da música. Em 1851, foi o defensor da 
Irmandade Pré-Rafaelita (grupo de artistas, fundado em Inglaterra, que se dedicavam principalmente à pintura), que mais 
tarde vai inspirar e cooperar na criação do movimento Arts & Crafts.

2 William Morris, foi um dos grandes vanguardistas do movimento Arts & Crafts e procurava o revivalismo das Artes 
Têxteis e revitalização dos métodos tradicionais de produção. Para além de designer têxtil, Morris foi também poeta, 
romancista e tradutor, sendo que o reconhecimento da sua atividade enquanto designer, apenas ganhou maior 
notoriedade após a sua morte; durante toda a sua vida, era conhecido pela sua atividade enquanto poeta. Ligado também 
à Irmandade Pré-Rafaelita, com a intenção de fazer prevalecer os métodos de produção artesanal, numa época em que 
era mais recorrente a manufatura industrial.
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O movimento Arts and Crafts, tratava-se de uma busca constante pela revitalização 
e revivalismo pelo que é autêntico e único, ou seja, pretendia-se a restituição dos 
processos artesanais na produção dos artefactos, conservando as características 
das atividades artesanais. Segundo Tomás Maldonado, o movimento “Arts and Crafts 
foi uma importante influência para o surgimento posterior da Bauhaus, que assim como 
os ingleses do século XIX, também acreditavam que o ensino e a produção do design 
deveriam ser estruturados em pequenas comunidades de artesãos-artistas, sob a 
orientação de um ou mais mestres” (Maldonado, 2006, sp).

Foram movimentos criados que “procuravam lutar contra a industrialização e a 
produção em série, valorizando a arte e o artesanato. Defendiam o artesanato criativo 
como garantia da real autenticidade e como preferência à baixa qualidade dos produtos 
industriais” (Ferreira et al., 2012).

Os antecedentes da Bauhaus3 “remontam ao séc. XIX. Inicia-se com as consequências 
devastadoras que a industrialização crescente teve nas condições de vida e nos 
produtos manufaturados dos artífices e dos operários, primeiramente na Inglaterra e 
posteriormente na Alemanha” (Droste, 2010, p. 10).

O desejo criado pela Bauhaus, parte da herança transmitida através dos pensamentos e 
ideias defendidas pelo fundador do movimento artístico Arts and Crafts, William Morris.
A ligação da Bauhaus à atividade artesanal, inicia-se com o ensino na escola ser dado 
por mestres artesãos, que defendiam o lema: “A arte precisa muito mais da técnica.”
Pretendia-se a supressão dos obstáculos e preconceitos que afastavam os artistas dos 
artesãos, para que ambos pudessem trabalhar em parceria para a construção de um 
futuro mais sólido.

O designer apresenta-se como alguém com a capacidade de enfrentar e resolver os 
problemas, responder às necessidades e às exigências da nossa sociedade com 
humildade e competência. Isto é possível quando o designer conhece o seu ofício e 
detém as técnicas e os meios mais adequados para resolver qualquer problema de 
projeto. 
No desenvolvimento de um projeto de design, antes da escolha da tecnologia a ser 
aplicada, deve existir sempre um pensamento estratégico e o planeamento com 
conceitos e propósitos definidos, indicando de que forma e qual a tecnologia adequada 
à tipologia de produtos e serviços a desenvolver.

3 A Bauhaus foi a primeira escola de Design do mundo, fundada por Walter Gropius, no ano de 1919, em Weimar.
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Quando aplicado o termo tradicional “produto”, percebemos que o mesmo está em 
mudança. “Hoje não se trata apenas do “hardware” (do objeto em si), mas muitas 
vezes também do “software”, na forma de interfaces ou de superfícies de uso que são 
configurados pelo designer” (Burdek, 2006), isto é, o produto deve ser pensado como um 
todo, desde a sua materialização à sua comunicação. Esta ideia, pode ser aplicada tanto 
ao desenvolvimento de um produto, como de um serviço.
A questão ligada ao desenvolvimento de interfaces, numa estrutura paradoxal, que não 
apresenta verso nem reverso e que está para além da superfície e da profundidade é 
discutida na obra “A Linha do Design”, de Luís Alegre (Alegre, 2008, p. 68). 
Segundo Luís Alegre,

Assim, ao longo do século XX, foram dadas várias definições para o termo design, 
destaco a definição dada pelo International Council of Societies of Industrial Design 
(ICSID), que recentemente renovou toda a sua identidade, visão, missão e o nome da 
organização para World Design Organization (WDO), que desde a altura da sua fundação 
– 1957 – defendia que existia um conjunto de conhecimentos, desde o saber fazer à 
concretização que o profissional da área devia ter, apontando a tecnologia e a técnica 
como fatores determinantes no campo do design.

“(...) as interfaces constituem uma questão central, pois, embora não estejam 
associadas à técnica, elas permitem questioná-la em profundidade. Quando 
falamos de interfaces não nos referimos apenas às “janelas” que nos permitem, 
hoje, ver o mundo virtual mobilizado pelos computadores, falamos também 
dos elementos ou objetos que na Idade Média serviam de interface com o 
divino, constituindo uma espécie de veículo de transporte para a “salvação”. 
Neste sentido talvez possamos afirmar que qualquer divisão implica uma 
interfaciação imediata. E é este facto que indicia que o momento em que a 
“interfacialidade” predomina como categoria, é justamente aquele em que 
tudo pode funcionar como interface” (Alegre, 2008, p. 68-69).
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A organização elaborou uma definição de design industrial, que foi usada durante 12 
anos, para definir o profissional da área, que consistia em afirmar que “An industrial 
designer is one who is qualified by training, technical knowledge, experience and visual 
sensibility to determine the materials, mechanisms, shape, colour, surface finishes and 
decoration of objects which are reproduced in quantity by industrial processes. The 
industrial designer may, at different times, be concerned with all or only some of these 
aspects of an industrially produced object.
The industrial designer may also be concerned with the problems of packaging, 
advertising, exhibiting and marketing when the resolution of such problems requires 
visual appreciation in addition to technical knowledge and experience.
The designer for craft based industries or trades, where hand processes are used for 
production, is deemed to be an industrial designer when the works which are produced to 
his drawings or models are of a commercial nature, are made in batches or otherwise in 
quantity, and are not personal works of the artist craftsman” 4 (ICSID, 1959).

Em 1969, é proposta por Tomás Maldonado, uma nova definição de design industrial que 
diz:

“Industrial design is a creative activity whose aims is to determine the formal qualities of 
objects produced by industry. These formal qualities are not only the external features 
but are principally those structural and functional relationships which convert a system 
to a coherent unity both from the point of view of the producer and the user. Industrial 
design extends to embrace all the aspects of human environment, which are conditioned 
by industrial production” 5 (Maldonado, 1969).
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4 Tradução livre da autora. O designer industrial, é aquele que é qualificado, através de formação, conhecimento 
técnico, experiência e sensibilidade visual para determinar os materiais, mecanismos, formas, cores, acabamentos de 
superfícies e decoração de objetos que são reproduzidos em grandes quantidades por processos industriais. O designer 
industrial pode, em diferentes momentos, preocupar-se com todos ou apenas alguns desses aspetos do objeto produzido 
industrialmente. O designer industrial pode também preocupar-se com os problemas de embalagem, publicidade, 
exibição e marketing quando a resolução de alguns problemas exigem a apreciação visual, para além do conhecimento 
e experiência técnica. O designer para o artesanato baseado em indústrias ou comércios, onde os processos manuais 
são usados para a produção, é considerado um designer industrial, quando os trabalhos que são produzidos pelos seus 
desenhos ou modelos, são de natureza comercial, feitos em lotes ou de outra forma em quantidade, não são trabalhos 
pessoais de um artista artesão.

5 Tradução livre da autora. O design industrial é uma atividade criativa cujo objetivo é determinar as qualidades 
formais dos objetos produzidos pela indústria. Essas qualidades formais não são apenas os recursos externos, mas são 
principalmente as relações estruturais e funcionais que convertem um sistema em uma unidade coerente tanto do ponto 
de vista do fabricante como do usuário. O design industrial abrange todos os aspetos do meio ambiente humano, que são 
condicionados pela produção industrial.
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O autor, Tomás Maldonado, numa das suas obras defende a oposição existente entre 
a produção em série e a produção artesanal, e reflete sobre o design afirmando que: 
“Nos últimos tempos, especialmente em Itália, 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” (Maldonado, 1999, p. 83), podemos concluir que apesar de tanto 
a produção industrial, como a produção artesanal serem duas realidades diferenciadas, 
ambas podem conviver em conjunto e contribuírem para o desenvolvimento de sistemas 
de produtos e serviços. 

Adélia Borges, destaca na sua obra Design + Artesanato, o caso da marca Levi’s, que 
incorpora no processo de produção dos seus produtos, as componentes digital, industrial 
e artesanal, dando o exemplo da encomenda de umas calças através do website, em que 
o utilizador pode escolher desde a sua medida, ao tecido, ao tipo de bainha, ao cós, o 
desenho dos bolsos e ainda solicitar um detalhe em bordado. A possível personalização 
do produto é considerada uma contradição às tendências do consumo atual (Borges, 
2012, p. 206-210).

A contemporaneidade permitiu a diluição das fronteiras em todos os campos do 
conhecimento, assim como no design, considerada como uma atividade transdisciplinar 
(Borges, 2012, p. 210).



1.3 Artesanato e experiências

Durante o século XX existe uma alteração das condições e modos de vida da população, 
marcada por uma maior pré-disposição na envolvência com a cultura, na medida em 
que houve uma diminuição do horário de trabalho e gradualmente surgem os períodos 
de férias e o aumento dos tempos livres; este tempo livre era por vezes dedicado a 
atividades culturais, criativas ou do interesse da população. 

Domenico De Masi, no seu livro “O Ócio Criativo”, apresenta a sua posição relativamente 
a este conceito, que assenta na forma como definimos o trabalho, nos nossos dias. 
Defende que a alegria e a satisfação pessoal, aumenta a nossa criatividade ao longo do 
dia a dia e que por sua vez faz aumentar e melhorar o nosso desempenho produtivo no 
trabalho. Segundo Domenico De Masi, “existe um ócio alienante, que nos faz sentir vazios 
e inúteis. Mas existe também um outro ócio, que nos faz sentir livres e que é necessário 
à produção de ideias, assim como as ideias são necessárias ao desenvolvimento da 
sociedade” (De Masi, 2000, sp).

A redução do horário de trabalho e o aumento da envolvência das pessoas, socialmente 
e culturalmente são pontos fundamentais apontados pelo autor, que afirma “a plenitude 
da atividade humana é alcançada somente quando nela coincidem, se acumulam, se 
exaltam e se mesclam o trabalho, o estudo e o jogo; isto é, quando nós trabalhamos, 
aprendemos e nos divertimos, tudo ao mesmo tempo... é o que chamo de ócio criativo, 
uma situação que, segundo eu, se tornará cada vez mais difundida no futuro” (De Masi, 
2000, sp).

Na designada civilização ocidental observa-se uma valorização do artesanato pelas 
indústrias associadas ao turismo, isto porque as pessoas quando viajam procuram 
produtos autênticos que contam histórias. O turismo é atualmente uma fonte privilegiada 
de escoamento dos produtos artesanais.

Portugal reúne condições vantajosas para satisfazer cada vez mais, um número maior 
de turistas, vindos de várias partes do mundo, que procuram produtos diversificados e 
que apelem às sensações e emoções, que possibilitam criar uma ligação próxima com o 
património cultural e a natureza.
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Fig.12 a 15 

“Loja A Vida Portuguesa”, Clérigos . Baixa do Porto, 2009 (Figuras alusivas ao comércio de produtos nacionais)
Fotografia de autor desconhecido
Fonte: http://www.avidaportuguesa.com/lojas/clerigos_4



Percebe-se a importância implícita nos produtos resultantes da atividade artesanal, 
estes são elementos diferenciadores e pertencentes à identidade local e que devem 
ser protegidos, sendo assim “procura-se assim a manutenção e o estímulo dos vários 
marcos que fazem parte integrante da cultura, um recurso que se entende dever ser 
preservado e protegido” (Barradas Pereira, 2011, p. 20).

A valorização dada aos produtos locais e aos recursos utilizados, deve ser constantemente 
problematizada, na medida em que estes produtos envolvem dimensões cognitivas e 
físicas e é necessário compreender o modo como os produtos são feitos e as qualidades 
do contexto local em que estão inseridos. 

A ideia de inovação no artesanato, é defendida por Mirja Kälviäinen (2000) e Lia Krucken 
(2009), que acreditam que os produtos artesanais apresentam características únicas e 
que devem ser preservadas ao longo do tempo e que a intervenção do design em todas 
as fases do processo produtivo, contribui para o aumento do valor agregado ao produto.

Segundo Lia Krucken, “A perspetiva do design vem justamente ajudar nessa complexa 
tarefa de mediar produção e consumo, tradição e inovação, qualidades locais e relações 
globais” (Krucken, 2009, p. 17).
Na linha de pensamento de Mirja Kälviäinen, “The consumer’s perception of the 
significance of na object to them as an individual has become of primary importance to 
the designer” (Kälviäinen, 2000. p. 4).

No centro do design, assim como do artesanato, está o utilizador. É para ele que se 
pensa e desenvolve novos produtos e é através do usufruto dos mesmos, que o 
utilizador experiencia para além das funções dos artefactos, todas as histórias, 
memórias e vivências agregadas ao produto artesanal, tal como afirma Lia Krucken, “os 
produtos locais são manifestações culturais fortemente relacionadas com o território e 
a comunidade que os gerou” (Krucken, 2009, p. 17).

Os objetos artesanais são artefactos carregados de heranças culturais e nascem de uma 
necessidade funcional específica, para a qual se desenvolveu uma solução material, 
enquanto que um produto de design produzido artesanalmente, tende a nascer como 
uma reinvenção de um produto já existente. 
Na verdade, o artefacto artesanal, já não é na maioria dos casos adquirido pelo seu 
atributo funcional, mas como um testemunho, uma lembrança de um tempo vivido 
repleto de memórias de uma determinada identidade cultural.
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Mirja Kälviäinen, no seu artigo “The significance of ‘Craft’ Qualities in Creating Experiential 
Design Products” (The Design Journal, 3:3, 4-15), a partir de um estudo realizado a 
produtos de artesanato, defende a capacidade dos mesmos incorporarem e assumirem 
as experiências pessoais e individuais dos consumidores. 

A autora afirma que as qualidades artesanais, ideologicamente baseiam-se na 
singularidade e honestidade da produção artesanal e na qualidade dos materiais 
utilizados. As qualidades que derivam da tradição do ofício, enfatizam as qualidades 
visuais e tácteis dos objetos, de modo a que este seja usado como um veículo para a 
criação de significados. 

Os modos de vida dos consumidores, influenciam a forma como nos relacionamos 
com os produtos. Hoje, existe uma necessidade cada vez maior de personalização dos 
produtos, ou seja, cada vez mais o utilizador pretende encontrar um produto que para 
além de satisfazer as suas necessidades, desperte em si, sentimentos e emoções. 
Estes sentimentos e emoções, estão inteiramente relacionados com a empatia que o 
utilizador tem com o produto. Mirja Kälviäinen afirma, “Empathy is a dynamic process 
that takes place between the object and spectator” (Kälviäinen, 2000, p. 6).
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Fig.16 

“Sicrano aka António”, Projeto Fulana, Beltrana e Sicrana, de Portugal para a Austrália, 2012
Fotografia de autor desconhecido
Fonte: http://www.fulanabeltranasicrana.net/personalized/picmonkey-collage-15/



A empatia é desencadeada através de um estímulo que é emitido pelo produto. Por 
detrás do estímulo existirá sempre uma narrativa que dá forma e sentido à experiência 
e permite sustentar e dar credibilidade a um projeto. Uma narrativa bem construída, 
faz com que o consumidor sinta empatia com o produto. Todo este processo que se 
desenvolve em torno da experiência com o produto, faz com que o mesmo se torne 
parte da nossa identidade pessoal. 

Lia Krucken defende, que “a qualidade de um produto só pode ser percebida e avaliada 
por meio do seu uso ou consumo, ou seja, por uma experiência” (Krucken, 2009, p. 26).
A autora destaca três tipos de qualidade – “a qualidade esperada, a qualidade percebida 
e a qualidade experimentada” – que fazem parte do resultado de uma experiência. 
A “qualidade esperada”, ocorre antes do contacto com o produto; a “qualidade percebida” 
e a “qualidade experimentada” ocorrem depois do uso do produto, sendo que a qualidade 
percebida é a que confere valor ao artefacto ou serviço e “é o resultado de um conjunto 
de seis dimensões de valor” (Krucken, 2009, p. 27). As diferentes dimensões, pertencem 
a uma “estrela de valor”.
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“Estrela de Valor” - Dimensões de valor de produtos e serviços, Lia Krucken, 2009
Desenhado a partir de Krucken, L. (2009). Design e Território: Valorização de Identidades e Produtos Locais
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No entanto, e apesar de todos os pontos refletirem e contribuírem de certo modo para 
o presente estudo destaco apenas dois pontos da “estrela de valor” – o “valor emocional” 
e o valor simbólico e cultural”. 
O “valor emocional” apresenta um carácter subjetivo, ele atua como um fator motivador, 
ou seja, o consumidor através das perceções sensoriais (tato, olfato, visão, paladar) e 
através da dimensão “memorial” – lembranças de acontecimentos passados – é motivado 
a adquirir o produto. 
No que diz respeito ao “valor simbólico e cultural”, o produto deve apresentar a 
capacidade de albergar em si, as tradições, os rituais e os mitos de uma determinada 
cultura. Neste caso, o consumidor é motivado a adquirir o produto, pelo interesse que 
demonstra por conhecer uma região. Tendo em conta, que o fator tempo será sempre 
um ponto fulcral na sociedade contemporânea, o produto deve ter a capacidade de fazer 
“parar no tempo” a memória e a história de uma determinada cultura.

Mirja Kälviäinen defende outras temáticas – “nostalgia e autenticidade” – como sendo 
qualidades de artesanato. Consideramos um produto nostálgico quando representa as 
raízes históricas da produção artesanal e um produto é autêntico quando apresenta 
qualidades e atributos que o destaca dos restantes produtos, ou seja, o torna único. 

Uma das expressões destacadas por Mirja Kälviäinen, como fonte de autenticidade é a 
expressão “Handmade”, que traduz o esforço, o envolvimento e a expressão original do 
artesão que produziu a peça (Kälviäinen, 2000, p. 8).
Mirja Kälviäinen afirma “The traces of the handmade in products can be seen as a 
combination of hand-performed techniques, natural material, and skills of production. 
(...) The knowledge of the touch of the human hand makes the product more valuable than 
a machine-made one because of its autenticity” (Kälviäinen, 2000, p. 8). 

Para além do “valor emocional” atuar como um fator motivador através das perceções 
sensoriais, existem outras formas de realização da experiência que demonstram o modo 
como os sentidos influenciam a maneira como nos relacionamos com os produtos.
Segundo, Kälviäinen, “The product judgements we make reflect our mental map that is 
used unconsciously to organize and understand sensory experiences” (Kälviäinen, 2000, 
p. 9). De todos os sentidos que contribuem para a experiência de produtos artesanais, 
destaco o sentido táctil como sendo dos mais importantes e de referência no que toca 
ao trabalho do artesão; tem nas suas mãos a responsabilidade da escolha dos materiais, 
o seu manuseamento e o domínio da técnica.
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Fig.17 

“Projeto . A Avó veio trabalhar”
Fotografia de Pedro Sadio
Fonte: http://www.fermenta.org/index.php/our-work/projects/

Fig.18 

“Projeto . A Avó veio trabalhar”
Fotografia de Homes In Colour
Fonte: http://www.homes-in-colour.com/2016/06/a-avo-veio-trabalhar.html

48        Carina Alexandra Silva Mota

Segunda parte        Capítulo I . Artesanato, design e transcriação



Fig.19 

“Projeto . A Avó veio trabalhar”
Fotografia de Homes In Colour
Fonte: http://www.homes-in-colour.com/2016/06/a-avo-veio-trabalhar.html
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A escolha do material também influencia a forma como nos relacionamos com o produto, 
o mesmo pode transmitir diferentes sensações – quente, frio, entre outras. – Permite 
que o consumidor crie um elo de ligação com o produto. – “Through the use of materials 
and finishes, a characteristic smell is embedded in the product” (Kälviäinen, 2000, p. 10).

A conjugação do trabalho do artesão com o trabalho do designer, traz vantagens 
aos produtos, na medida em que se tratam de dois mundos diferentes, mas que se 
complementam. 

Existe um ciclo, onde o artesão possui o conhecimento da técnica e o designer o poder da 
transformação. A intervenção do designer no processo de transformação dos produtos 
artesanais é fundamental do ponto de vista da comunicação e do reposicionamento 
estratégico dos produtos no mercado. O designer deverá atuar como um parceiro do 
artesão e ter conhecimento das técnicas e dos processos de produção utilizados. 
Contudo, é importante manter uma harmonia entre a transformação pretendida 
e o tradicional, visto que se pretende valorizar o trabalho do artesão e revitalizar os 
produtos artesanais.  

“O artesanato é um património inestimável que nenhum povo pode dar ao luxo 
de perder. Mas esse património não deve ser congelado no tempo. Congelado 
ele morre. E é na transformação respeitosa que entra o papel dos designers” 
(Borges, 2002, sp).
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“A aproximação do 
design ao artesanato 
apresenta-se como uma 
fonte de inspiração 
e criação dando 

origem a objetos mais 
adequados aos nossos 

dias, baseados 
no saber e na arte 

do passado.”

Ferreira et. al, 2012



1.4 Relações do design com o artesanato na 
joalharia: alguns exemplos

A Joalharia é uma área que se insere entre a arte e o design, cada vez mais presente nos 
dias de hoje. Na atualidade é visível uma nova geração de joalheiros que procura dar a 
conhecer o seu trabalho, através da revitalização de técnicas artesanais, da exploração 
de novos materiais e novos conceitos. 
São exemplos de referência, os casos de Liliana Guerreiro, Patrícia Franco e Carla 
Vieira, que desenvolvem um trabalho na área da joalharia contemporânea com base na 
revitalização de técnicas artesanais. 

Exemplo 1 . Patrícia Franco

Patrícia Franco, nasceu no Porto, em 1977. A cidade do Porto é onde vive e trabalha, 
desde sempre. 
A sua formação académica é em Línguas e Literaturas Modernas, pela Faculdade de 
Letras da Universidade do Porto, sendo a sua experiência profissional em produção 
cultural desde 1999.
Desde 2006 que explora essencialmente fios metálicos, através de técnicas antigas de 
tricô e crochet que aprendeu maioritariamente com a sua mãe. 

A partir de 2007, começa a desenvolver o seu projeto na área da escultura e joalharia 
contemporânea em colaboração com a Galeria IMERGE1, situada no Porto.

Quando iniciou o seu projeto, explorando as técnicas artesanais de crochet, costura, tricô 
e também bordado, começou por adaptar as formas, as dimensões e as transparências 
a objetos de pequena dimensão, passando por desenvolver protótipos de joias e por fim 
esculturas de maiores dimensões que mais tarde a levou, em 2009, a conseguir definir 
um padrão comum às suas peças. 
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1 Tradução livre da autora. A Galeria IMERGE, agora conhecido como Espaço IMERGE é um espaço polivalente onde são 
expostas obras de jovens talentos portugueses dedicado ao design contemporâneo, percorrendo a joalharia, acessórios, 
livros e discos, passando pela cerâmica, pintura, escultura, desenho, fotografia, serigrafia, mobiliário. Acolhemos mais 
de 40 autores e criadores portugueses. O Espaço Imerge - definindo-o como um lugar do contemporâneo, na sua mais 
total e abrangente diversidade, é um espaço de promoção de novos criadores e dando visibilidade a projectos e produtos 
criativos alternativos e/ou emergentes.
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As suas joias e esculturas, abordam temáticas femininas, entre elas o nascimento, 
maternidade, poder, corpo e sexo, que na maioria das situações fazem parte da sua 
memória visual.  
Para além da utilização de formas geométricas, da exploração das texturas e das 
cores, Patrícia Franco, tem como fonte de inspiração para as suas peças tudo o que 
esteja também relacionado com o funcionamento do nosso corpo humano, o sistema 
circulatório, o sistema respiratório e o sistema reprodutor feminino, não só no 
desenvolvimento de peças de joalharia contemporânea, como também em instalações. 

Como exemplo, temos a exposição de arte contemporânea que realizou no dia 4 de 
Março de 2011, na Galeria ASVS, que se situa na Rua de Santa Catarina, no Porto, que tinha 
como nome “Human Physiology”, as figuras 1 9 e 20 abaixo representas correspondem a 
algumas das peças apresentadas na exposição.
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Fig.20 

“Brooch Heart, Human Physiology Collection”
Fotografia de Patrícia Franco
Fonte: https://www.patriciafranco.org/shop

Fig.21

“Necklace Human Physiology Collection”
Fotografia de Patrícia Franco
Fonte: https://www.patriciafranco.org/shop



Patrícia Franco, já participou tanto individualmente como em grupo, em diversas 
exposições pelo mundo, entre elas destaco – “PT PROP”, Galeria Aragão 232, 2010, 
Barcelona, Exposição em grupo; Musem of Modern Art, New York (EUA) e Japão; 
“Culturália”, Programa Cultural da NATO SUMMIT LISBOA, 2010, Mosteiro dos Jerónimos, 
Lisboa, Portugal, Exposição em grupo; 

Em 2016, venceu o prémio PortoJoia Design, que se inseriu na 27º edição da PORTOJOIA 
– Feira Internacional de Joalharia, Ourivesaria e Relojoaria. Este prémio distingue o 
design e a inovação de peças de Joalharia e ourivesaria de adorno pessoal e nesta edição 
apresentava como tema “O Elemental”. Patrícia Franco, desenvolveu o colar/Escultura 
“Horizontal Shapes of Silence”, que representava o infinito, o silêncio e a mulher. 
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Fig.22 

“Horizontal Shapes Of Silence”, Exposição “O Elemental” 
Fotografia de PortoJoia
Fonte: https://www.roof-magazine.com/pt/post/horizontal-shapes-of-silence-pt
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Patrícia Franco, tem uma plataforma online, onde dá conhecer a sua biografia, todo o 
trabalho desenvolvido ao longo dos vários anos de carreira e também onde tem a sua 
loja online. 
Uma característica pertinente e incomum na maioria das lojas online é que para além 
da venda das suas peças, vende também tutoriais que explicam ao consumidor como 
poderá desenvolver uma peça. Disponíveis tanto em português, como em inglês, os 
tutoriais indicam os materiais necessários, métodos e técnicas a utilizar. 
Os fios de prata, nas diferentes cores, também pode ser adquirido na loja online.
Através da plataforma online, o utilizador também poderá ter conhecimento de 
workshops e formações. 
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Fig.23 

“Website e Loja Online”, Patrícia Franco 
Fonte: https://www.patriciafranco.org/



Fig.24 

“Colar Elementos”, Liliana Guerreiro
Fotografia de autor desconhecido
Fonte: http://lilianaguerreiro.com/





Exemplo 2 . Liliana Guerreiro

Liliana Guerreiro, nasceu em Viana do Castelo, conhecido como o coração do Minho, 
Norte de Portugal, em 1975. Na tradição minhota, as mulheres desfilam em diversas 
festas culturais, os seus trajes e o peito carregado de ouro. Desde muito nova que 
Liliana Guerreiro mantinha contacto com todas as tradições e costumes da sua região, 
muito ligadas também à sua herança familiar.

Em 1999, termina a sua licenciatura em Arte/Joalharia, na Escola Superior de Artes e 
Design de Matosinhos, no Porto, sendo que toda a sua formação anterior foi sempre 
muito ligada às artes e também à joalharia. 
Desde muito cedo, tem vindo a ser convidada a participar como oradora em conferências 
de joalharia e design em defesa do cunho tradicional português. Em 2002, abre o atelier 
próprio. Liliana Guerreiro criou a marca própria de joalharia contemporânea há cerca de 
15 anos, inspirada na reinterpretação da tradição ancestral da filigrana. 

No âmbito do projeto Reanimar a Filigrana, que teve início em 2004, desenvolvido 
em parceria com a ESAD – Escola Superior de Artes e Design e o Museu do Ouro de 
Travassos, foi organizada a exposição “Leveza, Reanimar a Filigrana – Solar dos Zagallos” 
e como comissário deste projeto, temos a Joalheira Ana Campos.

A participação de Liliana Guerreiro, em 2007, como antiga aluna da ESAD, na exposição 
“Leveza, Reanimar a Filigrana”, a convite da Joalheira Ana Campos, trouxe um enorme 
destaque ao seu trabalho, tanto a nível nacional como internacional, tendo sido 
distinguida com o 1º Prémio no I Concurso Internacional da Filigrana.

O Museu do Ouro foi criado em 2001 e situa-se em Travassos, pertencente à Póvoa 
de Lanhoso, considerada como a capital da filigrana. Ainda se conservam diversas 
oficinas artesanais, dedicadas ao trabalho do ouro. O objetivo do projeto consistia em 
reinterpretar a tradicional filigrana portuguesa, sem a modificar. 
Liliana Guerreiro trabalhou em parceria com artesãos, especialistas em trabalhar 
manualmente a filigrana das oficinas da Póvoa de Lanhoso, com quem mantém ainda 
hoje contacto para a auxiliar no desenvolvimento dos seus projetos. 
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Fig.25 

“Projeto Leveza, Reanimar a Filigrana”, Liliana Guerreiro
Fotografia de autor desconhecido
Fonte: http://www.esad.pt/pt/news/leveza-reanimar-a-filigrana-solar-dos-zagallos



O trabalho desenvolvido por Liliana Guerreiro, na reinterpretação da técnica de filigrana, 
partiu do estudo da arte da técnica ancestral e da desconstrução de um dos ícones da 
filigrana do alto Minho – o relicário – uma peça que é constituída por vários elementos. 
Separou-os e partiu individualmente de cada um para a construção das várias coleções. 
Os nomes das coleções são dados em representação de cada elemento desconstruído. 

Liliana Guerreiro numa entrevista dada ao jornal “O Público – P3” explica como repensou 
a filigrana sem a modificar, afirmando “Eu não modifico as formas já existentes da 
filigrana. Acho que as formas e as peças que já existem com centenas de anos devem 
ficar como estão. Então, a técnica é a mesma, a soldadura é a mesma, o fio é o mesmo, 
apenas o desenho é muito mais simples, muito mais minimalista do que o tradicional, que 
consistia em juntar os elementos todos e fazer uma peça muito carregada” (Guerreiro, 
2014).

Tudo o que é representativo e dá forma à filigrana – a técnica, o fio e a soldadura – 
são mantidos inalteráveis pela joalheira. Todo o processo de simplificação, passa pelo 
desenho da peça, que apresenta características muito mais simples e minimalistas 
em relação ao tradicional. Depois de explorar novas ideias a partir do desenho, Liliana 
Guerreiro, com o apoio dos artesãos – “os irmãos Rodrigues da Silva, dois ourives de 
Travassos” (Campos, 2015, p. 16) –  nas oficinas artesanais, desenvolve as suas peças 
intervindo sempre em quase todo o processo de produção. Na mesma entrevista dada 
ao jornal “O Público – P3”, Liliana Guerreiro garante que o trabalho desenvolvido com os 
artesãos, “É um trabalho completamente em conjunto, em equipa, que funciona muito 
bem” (Guerreiro, 2014).

A reinterpretação da filigrana tem sido um foco de interesse internacional, e Liliana 
Guerreiro afirma que tem “sentido um enorme respeito pela indústria da joalharia 
portuguesa lá fora. É-nos reconhecido o talento, mas também a nobreza da matéria-
prima que usamos e as técnicas artesanais com que os trabalhamos. Isso faz a diferença 
para o consumidor que quer partilhar connosco a riqueza cultural de Portugal” (Guerreiro, 
2015, p. 19).

O seu reconhecimento internacional começou com a sua participação em 2008, na 
Exposição Mundial de Saragoça. Até à data, conta com inúmeras participações em 
diversas feiras internacionais, e a sua marca encontra-se em países como, Espanha, 
Itália, Bélgica, Dinamarca, Alemanha, entre outros, não esquecendo o mercado asiático 
e dos EUA. 
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Fig.26 a 28

“Conjunto de fio e brincos, Mini bocais”, prata dourada, Liliana Guerreiro
Fotografia de autor desconhecido
Fonte: http://lilianaguerreiro.com/collections.php

Fig.29 

“Colar elementos”, prata, Liliana Guerreiro
Fotografia de autor desconhecido
Fonte: http://lilianaguerreiro.com/collections.php
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Exemplo 3 . “Mudame”

“Mudame” é o nome dado ao projeto e loja online, que liga a joalharia contemporânea ao 
bordado da Madeira através do design e ao sonho de Carla Vieira, arquiteta de profissão. 
Com uma família fortemente ligada às tradições madeirenses, nasce a vontade de criar 
peças de joalharia.

O bordado da madeira existe na Madeira desde o séc. XV. Tradicionalmente, os bordados 
eram feitos apenas através dos desenhos colocados sobre uma chapa e eram picotados, 
no entanto, o projeto “Mudame” pretende usar nas suas peças os pontos do Bordado da 
Madeira tradicional, arriscando em novos desenhos.
Carla Vieira, afirma no seu blog, “(...) sempre executados com pontos e técnicas 
reconhecidas pelo selo do Instituto do Vinho e do Bordado da Madeira (IVBAM)” (Vieira, 
2014). O bordado da Madeira na sua versão mais clássica, usava linhas de algodão na 
cor branca e cru, no entanto, Carla Vieira aposta em linhas com diferentes cores e 
acetinadas, permitindo um resultado mais aperfeiçoado.

Começou por desenvolver pequenos protótipos/maquetes das peças, que rapidamente 
lhe deu certezas do potencial da sua ideia, mas sempre com a necessidade de dia após 
dia, aperfeiçoar a sua técnica. Em torno do bordado, que assume diferentes desenhos e 
cores, apresenta-se uma moldura trabalhada feita a partir de metais nobres, ouro, prata 
ou prata dourada, consoante a que favorecia melhor a peça bordada, com garantia e 
certificação da Casa da Moeda.
Todas as peças são únicas e dificilmente consegue executar outra peça igual. Esta 
é uma das mais valias de ser uma peça feita à mão e original, que lhe confere esta 
autenticidade. 

Carla Vieira afirma no seu blog que “A MUDAME compromete-se a manter a origem da 
matéria-prima do Bordado da Madeira, primando pela nobreza da execução através do 
Selo de Certificação, que garante que todos os parâmetros de execução são respeitados, 
bem como os direitos de todos os intervenientes no processo” (Vieira, 2014).
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Fig.30 a 32

“Pendentes”, prata, Mudame
Fotografia de autor desconhecido
Fonte: http://www.muda.me/pt/

Fig.33 

“Colar personalizado”, Mudame
Fotografia de autor desconhecido
Fonte: http://www.muda.me/pt/loja/joias-personalizadas-com-bordados-da-madeira/colar-personalizado.html



“A transcriação 
é considerada, como 
designa Júlio Plaza 
(2008), uma tradução 

com uma mudança 
de linguagem ou 

matéria.”
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Albino, 2015, p.79



Neste subcapítulo, damos a conhecer as ideias sobre transcriação dos autores Haroldo 
de Campos, Júlio Plaza e Walter Benjamin e refletimos sobre como o conceito da 
transcriação pode ser útil à atribuição de novos significados às técnicas artesanais.

Haroldo de Campos, poeta e tradutor brasileiro, conhecido como o ‘poeta da transcriação’, 
demorou vários anos para conseguir definir o conceito de transcriação, sendo que a 
sua investigação se baseou no plano literário de Pound e Mallarmé para a sua definição 
(Nóbrega, 2006, p. 249). Transcriação é um neologismo utilizado por Haroldo de Campos 
para denominar um tipo de tradução que ultrapassa os limites do significado e se refere 
a fazer operar o próprio processo de significação original de outro modo.

Inicialmente, Haroldo de Campos, definiu a transcriação como sendo uma “transposição 
criativa” e só mais tarde foi adotado o termo transcriação que inevitavelmente se 
associava à palavra criação (Humboldt, 2010, sp). A tradução é um dos mais importantes 
aspetos da obra de Haroldo de Campos, tendo traduzido para português, entre outros 
autores, Goethe (do alemão), Ezra Pound, James Joyce (do inglês), Maiakovski (do russo), 
Mallarmé (do francês), Dante (do italiano) e Octavio Paz (do espanhol) (Santos, 2012, sp).

O plano tradutório que se insere na sua teoria, segue a linha de “make it new 
poundiano”, que não deve ser confundido com “tradução livre”, mas ser visto como uma 
transformação do original, (Nóbrega, 2006, p. 250) seguindo esta linha de pensamento, 
Campos (2011) sempre pensou a tradução de poesia como uma re-criação, ou seja, fazer 
de novo (Campos, 2011, sp).

A transcriação, sendo um conceito que nos leva a diferentes interpretações, tornou-se 
objeto de estudo para Haroldo de Campos, que segundo a teoria que desenvolveu, é 
enunciada do seguinte modo: “(...) o texto será recriado. Isto significa que a tradução 
não pode considerar apenas o conteúdo, pois a forma como o texto está construído está 
vinculada ao conteúdo” (Campos, 2011, p. 34). Na tradução de um poema, o principal não 
é a reconstituição da mensagem, mas a reorganização do sistema de signos em que está 
incorporada esta mensagem, (Nóbrega, 2006, p. 251) isto é, o texto deve ser considerado 
como um todo, quer a nível do conteúdo, como a forma em que o mesmo conteúdo está 
colocado, visto que tudo influencia na construção do sentido. 

1.5 A transcriação como uma tipologia 
tradutória útil ao artesanato
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Considera-se que a teoria Haroldiana é uma teoria de tradução de textos estéticos, 
especificamente textos que apresentam desafios ao próprio tradutor. Estes desafios 
levam à tese da impossibilidade da tradução e, com isso, surge a ideia da sua recriação 
(Campos, 2011). Visto como um processo de mudança e reorganização que requer não só, 
um olhar global sob a mensagem que se pretende passar, assim como uma adequação 
a quem se quer transmitir.

Deste modo, Haroldo de Campos conseguiu inverter os paradigmas associados à 
prática tradutória, vinculando-a ao contexto cultural, afirmando que “a transcriação do 
texto, visando à literalidade, deveria levar à transformação criativa do extratexto3 – à 
modernização do contexto histórico, muitas vezes da incorporação de intertextos que 
aproximam a tradução do presente de criação” (Campos, 2011, p. 56).

Segundo Jauss (1994), a elaboração da tradição é vista como um processo de tradução, 
que atua sobre o passado a partir de uma ótica do presente (Jauss, 1994 apud Campos, 
2011, p. 15).

Júlio Plaza na sua obra da “Tradução Intersemiótica”, aborda a questão dos vários modos 
de recuperação do nosso passado através da construção de diálogos. Estes diálogos, 
distinguem os projetos tradutórios quer a nível poético, político ou de estratégia artística 
(Plaza, 2003, p. 6). Segundo Júlio Plaza, a tradução pode ser observada como uma forma 
privilegiada de recuperação da história, segundo uma trama que une o passado, ao 
presente e futuro (Plaza, 2003, p. 8).

“Na Tradução Intersemiótica como transcriação de formas o que visa é penetrar 
pelas entranhas dos diferentes signos, buscando iluminar suas relações 
estruturais, pois são essas relações que mais interessam quando se trata de 
focalizar os procedimentos que regem a tradução. Traduzir criativamente é, 
sobretudo, inteligir estruturas que visam à transformação de formas” (Plaza, 
2003, p. 70).

“Deve-se entender por tradição o processo histórico da práxis artística, então 
cabe compreendê-la como um movimento do pensar que se constitui na 
consciência recetora, apropria-se do passado, o traz até ela e ilumina o que ela 
assim traduziu ou “tra-ditou” em presente, à nova luz de um significado atual” 
(ibidem).
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3 Extratexto corresponde a uma parte integrante do livro, separada do texto, que auxilia a leitura. Poderá ser representado 
através de uma imagem – gravuras, mapas ou ilustrações.



Plaza faz uma distinção entre as diferentes tipologias tradutórias, sendo que nenhuma 
é mais relevante que a outra, no entanto, todas podem conviver no mesmo “objeto” 
traduzido – Tradução Icónica, Indicial e Simbólica (Plaza, 2003, p. 93).

Na tradução icónica, a tradução é vista como um ícone não estando diretamente ligado 
ao objeto original. Existe o despertar de sensações, através das qualidades materiais 
e das aparências que fará a ponte entre o objeto traduzido e o original. A isto se pode 
chamar de transcriação (Plaza, 2003, p. 93).

A tradução Indicial, corresponde a uma transposição, ou seja, a passagem da tradução 
de um signo para outro meio. Esta tradução é determinada pelo seu signo antecedente 
(ibidem).

A tradução simbólica, que como o próprio nome indica, está implícita na tradução de 
um símbolo que consistirá numa regra que determina o seu significado. A tradução 
simbólica corresponde à transcodificação (ibidem, p. 94).
Para Júlio Plaza (2008) a transcriação é considerada uma tradução com uma mudança 
de linguagem ou matéria (Albino, 2015, p. 79).

Os dois autores Plaza e Campos, defendem a ideia de que a transcriação passava pela 
iconicidade do signo estético, isto é o signo estético devia ser entendido como um signo 
icónico (Campos, 2011, p. 17 & Plaza, 2003, p. 93).

Walter Benjamin diz que “A tradução é antes de tudo uma forma. Para compreendê-la 
desse modo, é preciso voltar ao original, já que nele está contida sua lei, assim como a 
possibilidade da sua tradução” (apud Plaza, 2003, p. 70). Assim, a transcriação implica 
um conjunto de características, desde a definição da forma e linguagem, passando pelo 
reconhecimento da técnica e definição da matéria a utilizar.
“Como o escritor e qualquer artista, o tradutor tem que enfrentar a questão de construir 
uma obra, a partir de dado material e utilizando-se uma linguagem e uma estratégia 
particular.” (Benjamin, 2007, p. 64-65). 
Assim a  transcriação implica um conjunto de características, desde a definição da 
forma e linguagem, passando pelo reconhecimento da técnica e definição da matéria 
a utilizar.
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Recorrendo-nos  da primeira expressão ‘transposição criativa’ utilizada por Haroldo 
de Campos para enunciar a transcriação, assim como da ‘tradução indicial’ enunciada 
por Júlio Plaza, podemos considerar  que  a transciação de técnicas artesanais 
na contemporaneidade, isto é a sua reinvenção ou transposição para a cultura 
contemporânea implicará, como afirma Filipe “acrescentar identidade aos objetos, pela 
possibilidade de os reconhecermos mais profundamente” (Almeida Filipe, 2006, p. 19). 

Neste sentido, “Fazer tradução toca no que há de mais profundo na criação. Traduzir 
é pôr a nu o traduzido, tornar visível o concreto do original, virá-lo do avesso. A partir 
disso, pode-se afirmar que, à maneira de vasos comunicantes, tradução e invenção se 
retroalimentam” (Plaza, 2003, p. 39).
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Contudo, a necessidade de trabalhar a cultura 
tradicional e atribuir novas funções e aplicações 
aos objetos, como aponta Almeida Filipe conduz-nos

  

“a ‘vasculhar’ na nossa memória, 
no nosso passado e presente, numa 
tentativa de identificar e isolar 
elementos identificáveis importantes no 
nosso imaginário, que podem contribuir 
de forma ativa para a realidade 
cultural de uma nação global, na 
qual nos inserimos. Este processo de 
procura de referências é essencial no 
processo criativo do design, para que 
a produção constitua um contributo 
realmente significativo, emocional ou 
político, capaz de constituir mais um 
‘link’ numa rede de comunicações, da 
qual queremos fazer parte”

Almeida Filipe, 2006, p. 18





“Jewellery can tell 
stories. It help us 
to express emotions 
and communicate 

ideas. It allow us 
to connect with the 
world, but mostly 
with who we are.”

Aurea Praga, blog

CAPÍTULO II

JOALHARIA CONTEMPORÂNEA



2.1 Da joalharia tradicional à joalharia 
contemporânea

Joalharia1, deriva da antiga palavra francesa “jouel”, ou em tempos mais antigos temos 
a palavra “jocale”, que significa “objeto de brincar”.

“Como se sabe as joias e adornos são tão antigos quanto o Homem” (Albuquerque, 
2016, p. 90) e aparecem em todos os momentos da História, com incidência, desde há 
35.000 anos, onde o Homem já utilizava objetos e desenhos para transformar o corpo, 
nomeadamente, utilizando pedras penduradas ao pescoço, como adorno.
As primeiras peças de joalharia, eram feitas essencialmente de materiais naturais como 
ossos, conchas, madeira, dentes de animais, entre outros. Nesta época, a joalharia era 
utilizada para demonstrar o estatuto social, e na maioria das vezes as pessoas eram 
enterradas com os seus adornos pessoais.

Ao longo de toda a história da joalharia tradicional, segundo Francisco Providência, 
identificou-se “a associação da joia à função simbólica e esta, por sua vez, ao exercício 
do poder social” (apud Gomes, 2009, p. 5).
O conceito de joia e o seu valor simbólico foi-se alterando ao longo do tempo, à medida 
que o pensamento humano também evoluia.

Numa perspetivação da joalharia tradicional portuguesa, esta é uma arte, que pertence à 
tradição portuguesa, e que se difundiu, acompanhando sempre de braço dado, a história 
de Portugal, que “que remonta a datas muito anteriores à fundação da nacionalidade 
(...)” (Providência, 2004, p. 21).

A ourivesaria terá ganho dimensão, no período da cultura castreja (idade do ferro), pela 
enorme quantidade de metais preciosos vindos das explorações realizadas na região 
norte de Portugal, que terão contribuído para a nobre arte da ourivesaria na região 
norte, desde os tempos pré-históricos. A riqueza, a variedade e a perícia da execução 
transportam para a joalharia portuguesa um universo a nível do papel socioeconómico.
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1 Tradução livre da autora. Joalharia é um substantivo feminino, que remete para a arte de trabalhar materiais preciosos 
e semipreciosos de modo a transformá-los em joias.



Os levantamentos arqueológicos realizados no norte de Portugal, ainda antes do período 
da Romanização, levaram à identificação de inúmeros objetos de ouro para adorno. A 
zona Norte de Portugal foi o território identificado até aos dias de hoje, que possui uma 
maior concentração de objetos em ouro, tais como, pendentes, pulseiras, alfinetes, 
colares, entre outros.
O interesse pela exploração mineira trazido pelo Império Romano, terá levado à 
construção de estruturas subterrâneas em Gondomar, para o resgate de ouro, ilustrando, 
assim uma forte concentração de ourives e artefactos marcados com punções nas 
oficinas dos concelhos do Porto e Gondomar. 

Por outro lado, “nos territórios da Europa Central, (...) impõem-se novas ordens de poder 
Cristão – os Visigodos, em torno de explorações rurais” (Providência, 2004, sp).
Estes constituíam a transmissão da cultura romana, particularmente dedicados à 
ourivesaria, deixando um extenso património de culto cristão. Por sua vez, os Árabes 
apresentavam um maior desenvolvimento nas ciências, na matemática e no comércio, 
levando à comercialização de ouro, pedras preciosas e marfim, assim, como o cobre, 
estanho e ferro, através das suas rotas entre o Mediterrâneo, África, Índia e China.
Foi a partir do séc. XV, através das rotas marítimas entre Angola, Medio Oriente e Portugal, 
que os diamantes, os metais e as pedras preciosas, foram trazidos para Portugal, 
assim como o ouro proveniente do Brasil. Todos estes materiais, posteriormente foram 
utilizados por ourives em peças de arte sacra e joias.

“Tradicionalmente, os materiais utilizados na joalharia eram metais e pedras preciosas” 
(Providência, 2004, p. 27) e a este valor era acrescentado o desenho da criação do 
joalheiro, considerado como um valor incalculável.
 
Eram vários os adornos e objetos para o uso quotidiano que eram produzidos com 
materiais nobres e que aliados ao design, pretendiam responder às diversas funções 
a que estavam destinados, brincos ou óculos, pulseiras ou alfinetes de gravata, botões 
de punho ou colares, como por exemplo, uns óculos ou lunetas de aros em ouro do séc. 
XIX, que se destinavam à correção do desempenho da retina, também contribuía para a 
diferenciação do poder económico de quem os usava.
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O “design de joias”, mais conhecido por Joalharia, é por vezes considerada uma arte 
(criação de artefactos) e em grande parte das vezes não se torna possível distinguir as 
três vertentes: a construção, a forma e a função.
Os materiais preciosos e semipreciosos, são recorrentes tanto na Joalharia tradicional 
como na contemporânea e dão forma a um artefacto; Este “artefacto é o ponto de 
encontro de determinados materiais de elevado valor de troca, com um desenho que lhe 
dá forma e sentido, dotando-o de uma simbologia social própria e produzindo-o de modo 
a evocar um conjunto de funções, (...) resposta às solicitações do mercado” (Providência, 
2004, sp).

Os materiais nobres, como o ouro, a prata e as pedras preciosas, eram bastante 
importantes e apreciados nas joias tradicionais, eram estes que determinavam através 
do peso e da quantidade usada, o valor da joia; com a evolução dos tempos e com o 
aparecimento da joia contemporânea, estes valores, perdem importância para dar lugar 
a novas descobertas, a novos paradigmas. “A capacidade para interpretar o mundo 
ou uma personalidade, relevando tendências ou propondo novos valores existenciais, 
é matéria de inovação a que se reconhece um valor, constituindo para alguns uma 
manifestação de modernidade: é desses valores que se constrói a história” (Providência, 
2004, sp).

Apesar da Ourivesaria estar presente em Portugal antes e depois da sua fundação, é só 
no séc. XVIII, com o final do estilo Barroco, “que a arte da Joalharia e da Ourivesaria em 
geral ganha maior visibilidade em Portugal” (Providência, 2004, sp), era nesta altura que 
a ostentação e o luxo eram conceitos bastante valorizados, assim como o sentimento 
de pertença.
Com a chegada a Portugal dos primeiros quilos de metais preciosos, provenientes 
do Brasil, chega também a vontade da decoração exaustiva do corpo. “Pendentes, 
fios de ouro, correntes, (...), pulseiras, constituem o crescente conjunto de objetos de 
representação, (...) dos quais ainda hoje são considerados como dos mais preciosos do 
mundo” (ibidem).

Nesta época a joia mais do que um objeto para adornar o corpo, assume uma polivalência, 
na medida em que a mesma servia de “caução para crédito ou realização de capital pela 
venda (vendam-se os anéis, salvem-se os dedos)”, no entanto, a joia permitia diferenciar 
as classes sociais e o poder económico de quem as usava.

Contudo, e de forma a consolidar e documentar quatro séculos de produção nacional 
(dos séc. XVII a XX), Marta Sampaio desenvolve uma coleção de joias, que mais tarde é 
oferecida à cidade do Porto.
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Nesta coleção é possível apreciar grande parte das verdadeiras filigranas. A Filigrana 
era uma técnica de Joalharia, muito usada entre as mulheres do Norte, do Minho, 
nomeadamente nas lavadeiras; exibiam cordões com enormes corações de Filigrana.

O rendilhado das peças, tornava-as mais leves do que o que aparentavam. De forma 
a sustentar esta ideia Ana Campos afirma que “no campo da joalharia a filigrana, em 
princípio, deveria lembrar leveza. Este termo, vindo do latim (filigrana), deriva de filum, 
um fio de metal, e granum, um grão ou conta” (Campos, 2004, p. 11) isto levamos à alusão 
de como era feito todo o processo da filigrana, ou seja, um trabalho de fio com pequenos 
apontamentos de bolas de metal. Ao nível técnico, a filigrana portuguesa apresenta 
características peculiares. Em algumas peças a sua condição rendilhada, torna aberta 
e transparente, ficando limitada a uma moldura, noutras peças o fio é soldado numa 
superfície de chapa estampada, tornando a peça mais fechada (Campos, 2004, p. 12).
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Fig.34

“Coração de Filigrana”
Fotografia de Lugar da Jóia
Fonte: https://www.lugardajoia.com/collections/heranca-contemporanea



A Filigrana constitui uma técnica delicada, reconhecida pelos ourives de Gondomar, 
devido à sua localização territorial, está presente desde sempre em joias, quase que 
exclusivamente reservadas a demostrações etnográficas. Representada através de 
“arrecadas, brincos, pendentes em forma de corações suspensos por cordões em ouro” 
(Providência, 2004, p. 21),  esta técnica dá vida a joias que fazem parte do traje de folclore 
de Entre-Douro-e-Minho. 
A Filigrana é utilizada também como elemento de diferenciação e identidade do brasão 
da cidade de Gondomar, transversalmente com o coração de Filigrana de ouro. Constitui 
uma das maiores referências no que diz respeito à Joalharia Tradicional, com maior 
incidência no Norte de Portugal.

Contudo a matriz desta técnica, poderá também ter origem no Médio Oriente, 
nomeadamente em Istambul, onde foram encontrados diversos objetos em filigrana, 
onde a estética e o gosto pelos rendilhados complexos e trabalhados poderão ter levado 
a filigrana a “ter sido importada para a península Ibérica por via da invasão árabe (...)” 
(Providência, 2004).

A Filigrana faz parte da Identidade Joalheira em Portugal desde o séc. XIX e apesar de ser 
um dos símbolos mais importantes da ourivesaria nacional, pelas suas características 
particulares e minuciosas, esta técnica sofreu uma perda de importância económica, 
pela falta de inovação no design das suas peças, perante as exigências dos novos 
consumidores, salvo raras exceções, que continuam a preferir as peças com as formas 
tradicionais. 

“A tradição Joalheira em Portugal ficará para o futuro inevitavelmente marcada pelo 
barroco” (Providência, 2004, p. 24), mas é no final do séc. XX, que surgem na Europa 
e consequentemente em Portugal, os novos criadores de adornos para o corpo, 
apresentando novos argumentos e conceitos nas suas peças. Nesta fase, nem todas as 
peças eram produzidas em materiais preciosos, e a Joalharia contemporânea tomava 
várias direções, nomeadamente, representações de poder, estados sociais e sexuais, 
diferenciação de género e cultural, entre outros.
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“A Joalharia contemporânea portuguesa é marcada pelas ações, atitudes 
individuais, pensamentos, sentimentos e criação de novas possibilidades de 
expressão pessoal através do material” (Gomes, 2009, p. 7).



Foi a partir de meados do séc. XX, que se começou a verificar verdadeiramente a 
contemporaneidade na Joalharia, tanto na Europa como em Portugal e segundo 
Francisco Providência, surgem nesta altura os novos criadores de acessórios, que nem 
sempre produziam as suas peças em materiais preciosos, mas que veiculam novos 
conceitos e argumentos (Providência, 2004, p. 24-25).

Nas décadas de 60/70 a joalharia começou a transformar-se em diversos países, 
nomeadamente, na Holanda, na Inglaterra e na Alemanha. Surge – a Nova Joalharia – onde 
os materiais ditos nobres, como o ouro, a prata, as pedras, gradualmente começaram a 
ser substituídos por materiais pobres – tecidos, polímeros, papel, metais diversos.
Segundo Ana Campos, “estas atitudes são contemporâneas de outros movimentos de 
libertação que procuravam inovação, mas também aceitabilidade social (...)” (Campos, 
2009).

Na década de 70, chega a primeira geração de ourivesaria de autor, onde o conceito 
tradicional de joia é subvertido pela inovação das formas, materiais e técnicas; nasce 
uma nova identidade para a joia. Uma década marcada pela mudança de paradigmas, 
levando à integração do design na Joalharia. E segundo Ana Gomes, “Procura-se um 
novo sentido para a joia enquanto objeto, mas também enquanto veículo de emoções, 
simbolismo e ligação ao corpo que a usa, condição da sua possibilidade de existência” 
(Gomes, 2009, p. 4).

Os novos criadores de joias, procuram agora introduzir novos conceitos, tal como, o 
conceito de “Design de autor”. Criadores como – Tereza Seabra, Ana Campos, Ana 
Fernandes, Paula Crespo, entre outros. – Destacaram-se através da utilização do 
desenho e incorporaram na joalharia contemporânea portuguesa a inovação. É de 
salientar que para além da sua contribuição através do desenho, alguns destes autores 
participaram na criação de cursos superiores de joalharia em Portugal.   

É de destacar através da análise de duas obras de Tereza Seabra em que se denota e 
“reconhece a interpretação da cultura tradicional, que nos chega por via do artesanato, 
mas em que o resultado ganha uma dimensão de universalidade contemporânea” 
(Providência, 2004, p. 25).
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A designer pretendia criar uma ponte de inovação entre aquilo que conhecemos como 
filigrana tradicional e o futuro da tradição nacional. “(...) o alfinete (...) em que o aro 
circular regular e fechado de 34mm é preenchido pela superfície de lamina serpenteada, 
como se se tratasse de uma evocação à filigrana, mas desta vez sem qualquer tentação 
figurativa. Uma outra peça do mesmo género, é o conjunto de brincos circulares, 
compostos por chapas de ouro regulares e polidas em “o”, em que uma secção é 
preenchida pelo rendilhado da filigrana tradicional” (Providência, 2004, p. 25-26).

Na joalharia contemporânea, apesar de se continuar a valorizar os materiais utilizados, 
não sendo de importância principal, começam a ser explorados outros conceitos tais 
como, sexualidade, sustentabilidade ambiental, autoria, a salvação do corpo, entre 
outros. O designer Francisco Providência (2004) afirma no catálogo da exposição 
“Leveza, Reanimar a Filigrana”, “A capacidade para transformar, para transfigurar, para 
travestir, é o que parece constituir a verdadeira importância da joalharia: contribuir para 
a efetiva liberdade dos indivíduos” (apud Gomes, 2009, p. 4). 

A nível internacional, denota-se um grande interesse pela aprendizagem da arte joalheira, 
existe um aumento significativo de alunos inscritos em escolhas e universidades e pela 
divulgação da joalharia contemporânea. Desde galerias, plataformas virtuais, feiras, 
encontros internacionais de joalheiros, que na linha de pensamento de Ana Campos, 
“São momentos de apresentação de jovens talentos nas diferentes vertentes artísticas, 
no design e nas galerias de arte e de joalharia (...), de ensaio perante a crítica da joalharia, 
de encontro ou reencontro com joalheiros de nome reconhecido, de competição entre 
todos para emergir” (Campos, 2009, sp). 

No entanto, não esquecendo os joalheiros Portugueses, são muitos os nomes que têm 
sobressaído a nível nacional e internacional – Liliana Guerreiro, Tereza Seabra, Aurea 
Praga, Ana João, Romeu Bettencourt, entre outros – representam a nova geração de 
Joalheiros e levam o seu trabalho para fora de Portugal. 
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Fig.35

“Alfinete”, ouro, Tereza Seabra, 1997
Fotografia de autor desconhecido
Fonte: http://www.pin.pt/index.php/membros-pin/honorarios/372-tereza-seabra

Fig.36 

“Brincos”, Tereza Seabra
Fotografia de Feliciano Guimarães
Fonte: https://www.flickr.com/photos/40145521@N00/5509902267



2.2 Apresentação do conceito 
de Joalharia Contemporânea através 
do olhar de alguns autores.

Tem-se debatido ao longo de vários anos, o verdadeiro significado do conceito de 
“Joalharia Contemporânea” e de que forma se enquadra dentro do mundo da joalharia 
de um modo geral. 

Ana Campos, Tereza Seabra, Fátima Santos, Cristina Filipe, Liliana Guerreiro, Áurea 
Praga, Filomeno Pereira de Sousa, são exemplos de autores que apresentam com base 
na sua experiência pessoal e profissional a sua visão e posição atual perante a joalharia 
contemporânea. 

“A Nova Joalharia constituiu um mainstream que pertence, hoje, à história da arte e do 
design” (Campos, 2009) um cruzamento entre diferentes áreas, tais como, arte, design 
e manufatura e o recurso a diferentes materiais e a novas tecnologias, permitiram criar 
novos diálogos entre estas áreas artísticas, dando forma e corpo à exploração de novos 
conceitos. 

A revista “Portugal Global”, na sua edição nº 81, lançada em Novembro de 2015, faz um 
destaque para o novo paradigma da joalharia e ourivesaria portuguesas nos dias de hoje 
e conta com o testemunho de alguns autores que irei referir de seguida.
Fátima Santos, é a atual secretária geral da AORP – Associação de Ourivesaria e 
Relojoaria de Portugal e afirma que a associação “tem como principal objetivo a defesa 
dos legítimos direitos e interesses dos seus associados relacionados com o setor da 
ourivesaria” (Santos, 2015, p. 8).

A AORP é uma entidade privada, fundada em 1945, que congrega em si atualmente cerca 
de 75% da indústria de ourivesaria em Portugal, com a associação de cerca de 400 
empresas. É uma associação que se destaca a nível nacional, no setor da ourivesaria e 
aposta cada vez mais numa estratégia de atuação, assente em três pilares – económico, 
cultural e territorial – tanto a nível interno como externo, e procura sempre estar na linha 
da frente das decisões que poderão afetar as suas empresas associadas, cooperando 
no seu crescimento sustentável e no estabelecimento de parcerias importantes. 
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Neste contexto, Fátima Santos defende que a associação “assume-se como o motor 
de uma estratégia de intervenção capaz de motivas novas atitudes e comportamentos 
empresariais mais valorizadores do conhecimento e da inovação, mas também da 
tradição” (Santos, 2015, p. 9).
A inovação, a internacionalização e a especialização e competitividade da qualificação 
são eixos de intervenção da AORP, que segundo Fátima Santos, “consciente do seu 
elevado potencial, a joalharia portuguesa renova a sua aposta no saber fazer e na 
criatividade que a distinguem, para se adaptar às novas necessidades e gerações de 
consumo” (Santos, 2015, p. 9).

Numa entrevista dada à RTP 1, em meados deste ano, Fátima Santos fala-nos do projeto 
lançado pela associação – “Portuguese Jewellery Shapers” – que retrata as histórias e 
os rostos de quem faz as nossas joias. Pretende valorizar a longa história da ourivesaria 
portuguesa, que apresenta mais de 500 anos, homenageando os artesãos portugueses. 
Este projeto para além de poder contar com a participação dos mestres artesãos, conta 
também com a participação dos aprendizes, recém-formados nas escolas de ensino de 
joalharia que pretendem transferir os novos conceitos e tecnologias para a tradição. 

Para concluir e entender o que são hoje as novas tendências da joalharia, Fátima Santos 
afirma que “ourivesaria portuguesa é ourivesaria tradicional, mas não significa que não 
tenha inovação que não tenha design, há a procura e inserção de novos materiais, como 
por exemplo, a cerâmica” (Santos, entrevista RTP 1).
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Fig.37

“Reinventado Portuguese Jewellery shaped with love”, 2015
Fotografia de Aloísio Brito e João Gonçalves
Fonte: http://www.aorp.pt/newspage.php?newsn=177



Cristina Filipe, presidente da direção da PIN – Associação Portuguesa de Joalharia 
Contemporânea, destaca o trabalho que tem vindo a ser desenvolvido, através de “dois 
dos melhores exemplos do que se faz em joalharia contemporânea na atualidade” (Filipe, 
2015, p. 10).

Patrícia Domingues, portuguesa e Typhaine Le Monnier, francesa, ambas são membros 
atuais da PIN e iniciaram os estudos em duas escolas portuguesas de joalharia, na 
António Arroios e no Ar.Co, respetivamente. Mais tarde concluem na Alemanha, o 
mestrado em Belas Artes, Gemologia e Joalharia. Receberam um dos mais prestigiados 
prémios internacionais – “European Prize for Applied Arts”. Este prémio foi divulgado 
pelo World Crafts Council, na Bélgica e envolveu 78 artistas, de 18 países. 
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Fig.38 a 41 

Alfinete “Set Free & Matter”, Patrícia Domingues
Fotografia de autor desconhecido
Fonte: https://www.apparat.be/artwork/set-free-matter/#5

Fig.42 

“Colar estudos para Vénus”, 2015, Typhaine Le Monnier
Fotografia de autor desconhecido
Fonte: https://www.hochschule-trier.de/index.php?id=18188&no_cache=1



Segundo Cristina Filipe “importa salientar o facto que nenhuma recorre a metais 
preciosos no seu trabalho” (Filipe, 2015, p. 10), desenvolvem um trabalho assente 
na tradição histórica e por outro lado, na investigação de novos materiais de forma 
inovadora e ambiciosa. Mármore, elástico, coral, madeira, são alguns dos materiais 
usados nas peças contemporâneas que levaram as duas joalheiras a serem premiadas. 
No entanto, por não conterem materiais nobres, poderão não ser consideradas joias.

Na linha de pensamento de Cristina Filipe “é lamentável que, mesmo com membros da 
PIN reconhecidos internacionalmente e das profundas transformações que se têm dado 
no campo das artes, não se tenha ainda conseguido clarificar que uma joia não tem que 
ser de ouro e/ou de prata e que o termo joalharia sofreu uma rutura etimológica e que 
não deve nem pode abranger apenas artefactos em metais preciosos” (Filipe, 2015, p. 11).

A PIN, tem trabalhado no sentido de apoiar e promover a joalharia contemporânea e 
integrá-la no âmbito das artes. 
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Ana Campos, investigadora na área da joalharia contemporânea, define a palavra 
joalharia como sendo uma palavra polissémica, ou seja, congrega em si vários 
significados e sentidos, que vão desde o mais tradicional ao mais atual (Campos, 2015, 
p. 15). Tal como a palavra joalharia apresenta várias significações, a contemporaneidade 
leva-nos por dois sentidos. 

Por um lado, a contemporaneidade indica-nos a inovação em design que pode ser 
desafiada pelas tradições ou pela adoção de novos processos tecnológicos e projectuais, 
e por outro lado, o aparecimento da joalharia contemporânea surge no momento em que 
se dão as transformações importantes na arte (Campos, 2015, p. 15) .
Anteriormente verificou-se que a joalharia contemporânea era um cruzamento entre 
diferentes áreas artísticas, Ana Campos, procura esclarecer de que forma se pode 
distinguir arte e design dentro da joalharia. 

De natureza artística, a joalharia contemporânea apresenta novos sentidos criativos, 
através da criação e incorporação de símbolos. Procura transformar através de 
técnicas, novos materiais em peças que inesperadamente comunicam com quem as 
adquire. Por vezes não é fácil compreender a mensagem, sem ter noção das intenções 
do autor. E segundo Ana Campos, “embora o design cada vez mais se entrelace com a 
arte, não aposta em criar sentidos de difícil leitura, pois esses sentidos serão atribuídos 
pelos recetores a partir de memórias” (Campos, 2015, p. 15-16).

A autora reforça a sua linha de pensamento acerca da joalharia contemporânea, 
defendendo que deve haver uma aposta no ensino e na formação de novos profissionais, 
sobretudo no ensino superior, que permite que haja amadurecimento dos pensamentos 
e ideias que permitem criar novos caminhos para a progressão da joalharia portuguesa 
pelo mundo.

O ensino de Joalharia em Portugal teve início em 1973. Surge em Lisboa, no Ar.Co o 
primeiro curso de Joalharia, uma escola reconhecida internacionalmente, apresentava 
um modo de pensar o conceito de joalharia, que mais tarde influenciou a abertura de 
outros cursos.
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Em 1988, o Contacto Directo1, também em Lisboa. Um ano antes, foi criado o curso de 
Artes/Joalharia, na ESAD de Matosinhos, que até hoje é o único curso de joalharia que 
apresenta nível académico de Licenciatura, que posteriormente conduz ao Mestrado 
em Design ou estudos Pós-graduados em Design de Joalharia e o Mestrado em Design 
de Ourivesaria poderá ser frequentado na Universidade Católica do Porto. Para além 
da formação a nível superior, também existem as escolas especializadas em ensino 
artístico a nível secundário, tais como, Soares dos Reis, no Porto e a António Arroio, em 
Lisboa, que foram adaptando e atualizando os modelos de ensino.  
No Porto, também temos a escola Engenho & Arte, que pretende preservar as técnicas 
ancestrais portuguesas ainda em uso e impulsionar o ensino da joalharia contemporânea 
e em Gondomar a CINDOR – Centro de Formação Profissional da Indústria de Ourivesaria 
e Relojoaria – criado em 1984 e dedica-se ao ensino técnico profissional.  

O ensino de Joalharia em Portugal, apresenta-se muito centralizado na zona norte 
de Portugal, mais precisamente no Porto. Poderá este facto estar relacionado com 
algumas técnicas artesanais, tais como a filigrana e também a produção de ouro, se 
concentrarem na zona norte do país. 

Ana Campos afirma que “na maioria destas escolas, o projeto, as tecnologias, as técnicas 
de joalharia e a teoria inter-relacionam-se numa plataforma interdisciplinar de reflexão” 
(Campos, 2009).

As escolas estão a formar profissionais com ambições e perfis diferentes daqueles 
que o mundo empresarial espera. “São os joalheiros contemporâneos, os designers 
de joalharia, em resumo, os criativos que recorrem a técnicas tradicionais, assim 
como a materiais e tecnologias contemporâneas para conceber novas interfaces de 
comunicação” (Campos, 2009).

Use Bilros: Transcriação da Renda de Bilros pelo Design        85

1 Fundada em 1988, a escola e galeria de Joalharia é administrada pelo Mestre Joalheiro Filomeno Pereira de Sousa. Alguns 
Joalheiros, artistas independentes e professores de outras escolas, pontualmente realizam workshops, conferências e 
exposições. 
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Na perspetiva do consumidor, os ditos materiais preciosos, tais como o ouro, a platina, 
as pedras, continuam a fazer parte da execução das joias e correspondem à palavra 
joalharia no imaginário português. 

Para concluir a linha de pensamento de Ana Campos, sobre a posição da joalharia 
contemporânea nos dias de hoje, as joias não representam apenas os materiais 
utilizados, ligados automaticamente à vertente económica, mas “as joias de autores 
e artistas reconhecidos valem mais do ponto de vista criativo do que pelos materiais 
utilizados (...) e são também meios relacionais que permitem exprimir a identidade do 
sujeito no espaço público”  (Campos, 2009).

Como fundador da Contacto direto, escola e galeria de joalharia contemporânea, 
Filomeno Pereira de Sousa, pertence à quarta geração de uma família de joalheiros e 
encontra-se na atualidade a desenvolver um trabalho com base no ensino de joalharia, 
no seu atelier em Faro. É um dos sócios Honorários da PIN. 

Em 2014, o mestre joalheiro dá forma ao projeto artístico – “Corpo Restrito”. Este projeto 
consistia em criar diálogos entre a joalharia contemporânea de autor e a fotografia. 
É lançado um desafio a profissionais de diferentes áreas artísticas – escultores, 
joalheiros, artistas plásticos – para a criação de joias contemporâneas a partir de 
qualquer técnica e material, explorando diferentes conceitos. Neste caso o objetivo não 
é o corpo que transporta o adorno, mas a joia que se molda e intervém no corpo humano. 

Deste projeto resultou uma exposição, que teve lugar em Faro com o propósito de ser 
divulgado e exposto por vários espaços da região. Esta exposição era composta por 25 
imagens captadas pelo olhar e pela lente de Vasco Célio, fotógrafo algarvio.

O que nos leva a conseguir diferenciar uma peça de joalharia contemporânea de uma 
peça de bijuteria, segundo Filomeno Pereira de Sousa, é todo o processo que está por 
detrás da sua conceção (Pereira de Sousa, 2014).
A funcionalidade de uma joia contemporânea, para além de ser um adorno concebido 
para decorar o corpo humano, pode também adquirir a função de obra de arte. O autor 
defende que toda a expressão representativa e memória conceptual é lhe conferida pelo 
seu autor (Pereira de Sousa, 2015).

Filomeno Pereira de Sousa fala também sobre o valor dos materiais na joalharia 
contemporânea, e afirma que “os mais variados materiais sintéticos ou orgânicos, 
metais nobres ou pobres, todos poderão ser precisos no cumprimento da sua função 
como matéria, na perspetiva de que a Arte é mais preciosa do que o ouro” (Pereira de 
Sousa, 2015). 
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Fig.43 

“Projeto Corpo Restrito”, criado por Sara Monteiro
Fotografia de Vasco Célio
Fonte: http://www.sulinformacao.pt/2014/12/exposicao-de-fotografia/

Fig.44 

“Projeto Corpo Restrito”, criado por Maria José Oliveira
Fotografia de Vasco Célio
Fonte: http://www.sulinformacao.pt/2014/12/exposicao-de-fotografia/



Fig.45 

“Projeto Corpo Restrito”, criado por Andreia Rollot Miguel
Fotografia de Vasco Célio
Fonte: http://www.sulinformacao.pt/2014/12/exposicao-de-fotografia/

Fig.46 

“Projeto Corpo Restrito”, criado por Gustavo Jesus
Fotografia de Vasco Célio
Fonte: http://www.sulinformacao.pt/2014/12/exposicao-de-fotografia/
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Fig.47 

“Projeto Corpo Restrito”, criado por Margarida Pimentel
Fotografia de Vasco Célio
Fonte: http://www.sulinformacao.pt/2014/12/exposicao-de-fotografia/

Fig.48

“Projeto Corpo Restrito”, criado por Luís Nogueira
Fotografia de Vasco Célio
Fonte: http://www.sulinformacao.pt/2014/12/exposicao-de-fotografia/
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“Um património
a preservar.”

Rêgo & Pires, 2005

CAPÍTULO III

A RENDA DE BILROS



Fig.49 

Figura alusiva à renda de bilros - Vila do Conde
Fotografia da autora





3.1 Uma abordagem à história das rendas 
de agulha e de bilros.

A tradição portuguesa é uma herança inestimável de bens, saberes e costumes 
culturais, com mais de 800 anos de história. De sul a norte ao país, Portugal apresenta 
um património cultural de sublimidade, resultante da fusão de várias influências.

Analisando o panorama do Artesanato Português, este apresenta uma forte ligação à 
cultura popular e diferencia-se de região para região, através das vivências dos habitantes 
locais e das tradições que se mantém vivas de geração para geração. O Artesanato em 
Portugal, salienta-se em diferentes técnicas, nomeadamente, na joalharia, na tapeçaria, 
nas rendas, nos bordados, na tecelagem, na cestaria, entre outros. 
Na presente investigação, destaco a situação na atualidade das rendas tradicionais, 
com enfoque nas Rendas de Bilros; tanto as rendas como os bordados, pertencem ao 
artesanato típico da tradição portuguesa.

As rendas de agulha e bilros desde o início da sua produção, final do século XV e princípio 
do século XVI, “tratavam-se de um produto cultural europeu, (...) e sempre significaram 
um produto de luxo, um acessório caro” (Rêgo & Pires, 2005, p. 8) e uma ostentação. 
Desde o Renascimento que as rendas eram usadas em botões de punho, golas, toucas, 
gravatas, nos decotes dos vestidos e no volume das saias. 

As rendas fazem parte de um enorme património de técnicas, produções e imagens e o 
seu aparecimento na Europa e o início da sua história começa em Itália, nas cidades de 
Milão e Veneza. Milão era o grande centro de produção dos galões, guarnições e de um 
modo geral, tudo o que era feito nos mais ricos e diversos materiais, entre eles, o ouro, 
a prata e a seda. A cidade de Veneza, continha o grande porto onde desaguava a Rota da 
Seda e onde se fazia o controlo de outras rotas comerciais ligadas aos têxteis de luxo. 
Milão e Veneza, sempre foram cidades com uma apetência para produtos de luxo e para 
a exibição de trajes elaborados.

No contexto da técnica passamanaria, uma técnica muito próxima do macramé (ambas 
de origem árabe), em que o base da técnica era o cruzamento e entrançamento de 
diversos fios, em movimentos que passavam de uma mão para a outra (do castelhano 
“passamanes”), que mais tarde vai dar origem à técnica do trabalho de bilros.
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Para haver um maior controlo da tensão criada entre os fios, estes começaram a 
ser fixados com alfinetes nos extremos, numa almofada dura, enquanto as outras 
extremidades começaram a estar enroladas em pequenos chumbos, pedaços de 
madeira ou osso. Nesta altura, as rendas de bilros em Itália, chamavam-se de “piombini”, 
fazendo alusão aos pequenos chumbos e em Inglaterra dava-se o nome de “bone lace”, 
ou seja, renda de osso (Rêgo & Pires, 2005, p. 8).

As primeiras rendas de bilros eram feitas essencialmente em seda, prata ou ouro, o que 
tornava o produto mais dispendioso. A seda por ser um material mais frágil acabava 
por se danificar com o tempo, mas a prata e ouro tinham a vantagem de se conseguir 
reutilizar, as rendas eram descosidas e os metais preciosos eram fundidos para se 
utilizar novamente, numa nova aplicação. 
Nesta altura, os trabalhos desenvolvidos em renda de bilros, apresentavam-se pouco 
desenvolvidos, com desenhos simples e geométricos. Enquanto se procurava novas 
soluções e formas de desenvolvimento desta técnica, surgem os “bordados a branco” e 
começam a ganhar visibilidade perante as outras técnicas. 

Este tipo de bordado era muito rico, elaborado e arrojado nos materiais eleitos para a 
sua confeção. A seda, a prata e o ouro, continuavam a ser os materiais mais utilizados e 
agora eram integradas as pedras preciosas, tais como as pérolas e gemas. 
Combinava-se também com as cores e com as espessuras que o próprio bordado fazia 
no tecido de base. 
No início do século XVI, aparecem as camisas de linho branco, com as mangas 
enfeitadas com o bordado feito também em fio de linho branco, apresentando pequenos 
pormenores, tais como, pequenas argolas recortadas, com acabamento caseado. Este 
tipo de pormenores, torna-se cada vez mais elaborado, criando um remate denteado de 
grande efeito. 
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“O conjunto de pontos a que se chama “bordado” era conhecido desde há 
séculos senão milénios. Todavia, até então, o bordado enfeitava, sobretudo, o 
exterior da indumentária, decorando, com a máxima ênfase, os trajes de maior 
valor cerimonial e ritual” (Rêgo & Pires, 2005, p. 8-9).
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Fig.50 

“Riscos para “reticella” e “punto in aria” - Alemanha, 1609”
Fotografia de autor desconhecido
Fonte: Rêgo, P. & Pires, A. (2005). Renda de Bilros de Vila de Conde: Um Património a Preservar. Vila de Conde, Portugal: Associação para 
Defesa do Artesanato e Património de Vila de Conde.
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Ao longo do tempo, denota-se uma diminuição do tecido utilizado nos bordados, isto 
leva a que os trabalhos obtidos, transmitam uma leveza e uma pormenorização cada vez 
mais acentuada. O abandono por completo do tecido de base, leva ao desenvolvimento 
da renda de agulha ou mais conhecido como croché. São estas pequenas alterações 
e fusões artísticas, do bordado a branco com a renda de agulha, que vão provocar os 
desenvolvimentos e alterações que a renda de bilros mais tarde vem a adquirir. Em 1620, 
a renda de bilros vem substituir, no vestuário, os efeitos obtidos pelo bordado a branco, 
até aí considerado mais caro.

“Os “buracos” assim obtidos são preenchidos com pontos que partem da 
quadrícula dos fios do tecido preexistente, originando um trabalho a que se 
chama “reticella’ Esta técnica não demorou a evoluir, ao prescindir da existência 
prévia de um tecido, podendo- se então falar com toda a propriedade da renda 
de agulha” (Rêgo & Pires, 2005, p. 10).
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3.2 As rendas de bilros em Portugal 
– história e herança cultural.

As Rendas de Bilros é uma técnica artesanal, “que os artesãos consideram como sendo 
algo típico e característico” (Barradas Pereira, 2011, p. 51) das zonas piscatórias de 
Portugal.

Os primeiros registos das Rendas de Bilros são de 1616, com cerca de quatro séculos de 
existência e surgem com maior relevância em duas regiões do Portugal, na cidade de Vila 
do Conde, distrito do Porto, pertencente à Região Norte do Artesanato Português e em 
Peniche, uma cidade da região centro. Na altura do seu aparecimento era considerado 
como um produto de excelência, pelo seu rigor e perfeição apresentados na sua 
execução, sendo que a sua venda era apenas feita a um nicho de mercado específico 
e apresentava um número relevante de encomendas. A arte da Renda de Bilros trata-
se de um património cultural, certificado e de referência que merece ser preservado e 
dignificado.
A notável beleza e leveza apresentada pela renda de bilros, vem reforçar a importância 
dada à moda que se definiu a partir dos finais do século XVI. Existia uma grande 
competição entre os nobres, de modo a impor uma posição social através da exibição 
das suas peças de roupa e dos adereços arrendados. Esta postura ostentativa, levou 
diversos reis a lançarem as conhecidas “Pragmáticas” (Rêgo & Pires, 2005, p. 13), 
compostas por regras que definiam a forma como cada classe social deveria se vestir.

Em geral, todas as pragmáticas lançadas, proibiam o uso de rendas quer de agulha ou 
bilros nos trajes e ditavam determinadas regras de como seria a forma correta de cada 
classe social se apresentar.
No século XVI, mais precisamente em 1560, regista-se a primeira pragmática lançada 
pelo rei D. Sebastião; Proibiu o uso das rendas no vestuário, no entanto não se sabia 
ao certo de que renda se tratava, se renda de agulha, ou de bilros, visto que ambas já 
existiam no século XVI na Europa.

D. Filipe II, no século XVII, dá continuidade à proibição do uso de rendas, na sequência e 
contexto das Ordenações Filipinas, afirmando “nenhum homem, de qualquer qualidade 
que seja, poderá trazer mantéus, nem punhos de guarnição, rendas, nem outros 
desfiados...” (Rêgo & Pires, 2005, p. 14).
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Tendo consciência dos efeitos negativos, que as proibições estavam a ter na indústria 
nacional de rendas, D. Pedro II, decide aliviar as pragmáticas impostas até à data, 
permitindo o uso de rendas produzidas nacionalmente, mas passados cerca de 70 anos, 
em 1749, D. João V, altera todo o quadro traçado por D. Pedro II, proibindo de novo todo o 
tipo de uso de rendas no vestuário. No entanto, pretendia-se acabar com a pragmática 
de 1749, imposta pelo rei D. João V, sensibilizando a corte para os problemas que a 
população estava a atravessar, na medida em que grande parte da população dependia 
monetariamente do comércio das Rendas de Bilros; as proibições impostas pelo rei D. 
João V, estavam a afetar a economia local. 

Joanna Maria de Jesus, rendilheira de Vila do Conde, era a representante das 
rendilheiras do norte do país que foi enviada à corte com o objetivo de sensibilizar 
os seus responsáveis, pelos efeitos devastadores que a pragmática estava a fazer na 
população que dependia economicamente das rendas de bilros.
Na maioria das famílias do Norte do país, os homens emigravam para o Brasil, e “...a 
manufatura das rendas de bilros era para as mulheres de Vila do Conde o seu único meio 
de subsistência” (Rêgo & Pires, 2005, p. 23), assim como de outras localidades do país; 

Fig.51 

“Sem descrição”
Fotografia de autor desconhecido
Fonte: Rêgo, P. & Pires, A. (2005). Renda de Bilros de Vila de Conde: Um Património a Preservar. Vila de Conde, Portugal: Associação para 
Defesa do Artesanato e Património de Vila de Conde.



Ainda em 1749, D. João V, mantém a proibição do uso das rendas no vestuário, assim 
como a importação das rendas estrangeiras, autorizando apenas a produção nacional 
de rendas de bilros para as alfaias domésticas. Ao fim de dois anos, influenciado por 
Marquês de Pombal e preocupado com o futuro da produção de rendas em Portugal, D. 
José autoriza a utilização das rendas no vestuário, sendo que a única proibição que se 
manteve refere-se à importação de rendas do estrangeiro. 
  
A importância das Rendas de Bilros de Vila do Conde na segunda metade do século 
XIX é ainda evidenciada pelas exposições nacionais e universais 1 em que estiveram 
presentes, conforme se encontra registado no “boletim do trabalho industrial nº 94 de 
1914” (Rêgo & Pires, 2005, p. 29).

Após a participação nas diversas exposições, tanto a nível nacional como internacional 
e “apesar da aparente exuberância da produção de rendas de bilros em Vila do Conde 
em finais do século XIX” (Rêgo & Pires, 2005, p. 30), assim como a visível notoriedade 
da sua produção, registam-se os primeiros sinais da crise, que prevalece até ao século 
XX e “observou-se um abandono das técnicas de produção por parte de um número 
significativo de rendilheiras, a favor de outras atividades económicas mais rentáveis, 
fazendo assim a produção das Rendas de Bilros diminuir drasticamente” (Barrada 
Pereira, 2011, p. 56). 

O século XX, é marcado pela crise na indústria e produção das Rendas de Bilros; 
apresentam um declínio no seu uso, face à concorrência das rendas produzidas 
industrialmente.
A comercialização das rendas de bilros no século XX era realizada de duas formas, 
através dos ateliers, onde se encontravam as rendilheiras a executar os seus trabalhos 
que em regra geral, eram encomendas feitas diretamente ao atelier; existia uma pessoa 
responsável, uma “mestra” rendilheira, que na maioria dos casos era também a dona do 
espaço e quem estava responsável por pagar os salários às rendilheiras. 

A outra forma usada na comercialização das rendas de bilros, era através dos retalhistas, 
que não apresentavam um espaço físico para a venda das rendas, mas usavam a 
conhecida “venda de porta em porta”. Os retalhistas compravam as rendas aos ateliers e 
aplicavam uma comissão ao valor a que compravam e vendiam posteriormente.
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1 Exposição Nacional de Lisboa de 1863, onde a câmara municipal de Vila do Conde a par com as câmaras municipais de 
Setúbal e Viana do Castelo, foram premiadas com a medalha de prata pelas amostras de renda de bilros apresentadas; 
Exposição Industrial portuguesa, realizada no Palácio de Cristal, no Porto, em 1865; Exposição de Paris de 1867, onde 
foram apresentadas oito amostras de Renda de Bilros; Exposição de Paris de 1878; Exposição Universal de Paris de 
1889, onde forma expostas rendas e entremeios de Vila do Conde; Exposição Industrial Portuguesa de 1891, com o Museu 
Industrial e Comercial do Porto a exibir Rendas de Bilros de Vila do Conde; Exposição Industrial Portuguesa de 1893. 

(Rêgo & Pires, 2005, p.29)



Existiam dois grandes ateliers de rendas na época, a “A Casa Flores Torres 2, criada em 
1906 por Maria de Castro Flores Torres” (Rêgo & Pires, 2005, p. 34) e a Casa Germana, 
fundada por Germana Dias da Agonia, ambas situadas em Vila do Conde.

Apesar de terem sido ambas casas importantes de produção manual de rendas, à 
medida que a crise ia atingindo as rendas de bilros, foram perdendo poder e relevância 
económica e consequentemente iam tendo cada vez menos rendilheiras a trabalhar, 
passando a trabalhar a partir de suas casas. 

Um dos principais interesses, de forma a lutar contra a crise, foi a criação de escolas 
para o ensino das rendas de bilros, de modo a que seja seguido um plano pedagógico, 
com base em métodos e técnicas de execução e assim garantir a qualidade esperada 
das rendas produzidas. 
Já desde o século XIX, em Vila do Conde, havia a preocupação de como estavam a ser 
transmitidos os saberes e os processos de aprendizagem da técnica, assim como, o 
nível de detalhe e beleza dos desenhos utilizados como base da produção das rendas 
de bilros. 

Em 1919, foi criada a escola de rendas, em Vila do Conde, onde o trabalho das rendilheiras 
ganhou um grande destaque e uma enorme visibilidade. Posteriormente esta escola 
veio a chamar-se de Escola Industrial de Rendeiras Baltazar do Couto3.

António Pinto Bravo é o primeiro diretor da escola de rendas de bilros de Vila do Conde e 
seguidamente Rui Morais Vaz, assume o seu cargo. Rui Vaz, professor, desempenha um 
papel fundamental, dedicando muito do seu tempo e esforço à requalificação da técnica 
artesanal. Preocupado com a forma e o desenho que dava sustentabilidade às rendas, 
ele propõe novos desenhos, tendo por base rendas antigas. Estes novos desenhos vão 
revitalizar e impulsionar as rendas de bilros de Vila do Conde.
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2 Em 1914, este atelier empregava cerca de 200 rendilheiras, um número significativo de trabalhadoras para a sua época.

3 Desde 1887, que existia, em Peniche, sob a direcção de Maria Augusta Bordalo Pinheiro, a Escola de Desenho Industrial 
Rainha D. Maria Pia, onde se ensinava a fazer rendas de bilros. Esta artista desenhou belíssimos padrões que serviram 
de modelos às rendas de bilros iniciando, desta forma, um movimento de requalificação que valeu às rendas de bilros 
de Peniche a obtenção, logo em 1889, da medalha de ouro na Exposição Universal de Paris. A existência desta escola e o 
sucesso que cedo alcançou contribuiu para que, em Vila do Conde, também se defendesse a ideia de que era urgente a 
criação, ali, duma escola deste tipo. Contudo passaram trinta e dois anos, para que tal se verificasse.

(Rêgo & Pires, 2005)
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Fig.52

“Oficina de Rendas da Cas Flores Torres (193?), Arquivo Municipal de Vila do Conde”
Fotografia de autor desconhecido

Fig.53 e 54 

“Rendilheiras , Arquivo Municipal de Vila do Conde”
Fotografia de autor desconhecido

Fig.55 

Figura alusiva às rendilheiras, Vila do Conde
Fotografia de autor desconhecido
Fonte: Rêgo, P. & Pires, A. (2005). Renda de Bilros de Vila de Conde: Um Património a Preservar. Vila de Conde, Portugal: Associação para 
Defesa do Artesanato e Património de Vila de Conde.
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Rui Vaz afirma “A seguir à seleção das rendas mais características e mais belas, há que 
reproduzi-las com a técnica aperfeiçoada a que hoje se chegou. (...) há que empregar na 
renda somente o linho, como o impõe a natureza destes trabalhos; há que compor novos 
debuxos sobre os motivos predominantes na renda antiga; que dar adequado emprego 
a novos ou modificados “pontos” enriquecendo alguns desenhos pouco realçados por 
deficiências de técnica; enfim, há que continuar e não que repetir a tradição” (Rêgo & 
Pires, 2005, p. 38).
No entanto, nas décadas de 50 e 60, marcadas pela mudança de hábitos e estilo de 
vida, verifica-se um declínio nesta atividade, que leva ao desuso da técnica. A partir 
de 1974, com a criação do centro de artesanato conseguiu-se inverter esta situação e 
mais tarde é inaugurado o Museu das Rendas de Bilros, que contribuiu fortemente para 
a preservação deste saber, até à atualidade. Neste momento o museu e a escola das 
rendas encontram-se no mesmo edifício no centro de Vila do Conde.

A sociedade atual, apresenta uma cultura uniformizada e globalizada, em que as práticas 
tradicionais e artesanais, assumem um papel de diferenciação cultural, que importa não 
só manter como também acentuar. É “em torno de uma tradição que se cria e desenvolve 
todo um conjunto de práticas sociais e de conteúdos simbólicos, verdadeiras âncoras de 
uma maneira particular de ver e de estar no mundo. Tradição é a memória coletiva que 
reforça a apropriação individual dessas referências” (Rêgo & Pires, 2005, p. 6).

A consciência plena sobre o valor cultural e do significado social, levou as rendas de 
bilros de Vila do Conde a constituírem uma realidade efetiva e afetiva, resultante da 
longa tradição da prática do oficio. As alterações sociais e culturais da sociedade atual, 
leva a uma preocupação constante por parte dos artesãos sobre o seu futuro; 
“O futuro que se lhes adivinha parece, contudo, pouco promissor, tais as ameaças que se 
vislumbram a prejudicar a sua evolução, pelo que se torna imprescindível uma efetiva e 
consequente tomada de consciência sobre a importância desta herança cultural” (Rêgo 
& Pires, 2005, p. 6).

O conhecimento e reconhecimento em profundidade, das qualidades do produto 
artesanal, implícitas na renda de bilros, leva à tomada de consciência sobre o sentido 
e oportunidade de desenvolvimento desta atividade, de forma a que a mesma não seja 
esquecida. Para que o levantamento destas oportunidades não seja em vão, “é preciso 
conhecer o passado associado às artes tradicionais e aos seus autores.” (Rêgo & Pires, 
2005, p. 6) Assim, foi elabora um catálogo da “Associação de Defesa do Artesanato 
Património de Vila do Conde, em que se deu o nome de “Rendas de Bilros de Vila do Conde: 
um património a preservar”. Mas a questão surge, no entanto, com o termo “a preservar”. 
Preservar de quê ou de quem?” (Rêgo & Pires, 2005, p. 6).
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Preservar enquanto produto artesanal, que apresenta características singulares e 
únicas, “preservar dos efeitos provocados pela passagem inexorável do tempo” (Rêgo 
et al., 2005, p. 6) e sobretudo preservar da concorrência desleal e externa que muitas 
vezes não apresenta qualificações para o desenvolvimento dos produtos artesanais.

É nestes casos, que a certificação dos produtos artesanais desempenha um papel 
importante, na medida em que apresenta “um quadro sólido e fundamentado de 
referências para esta produção artesanal, definindo as características das rendas de 
bilros de Vila do Conde e demonstrando quão valorizado pode ser um produto quando 
a sua história, o seu enquadramento cultural e social e os contextos que lhe estão 
associados são conhecidos” (Rêgo & Pires, 2005, p. 6).
Vila do Conde possui um caderno de especificações para a certificação da renda de 
bilros. Trata-se de um documento que contém normas que devem ser seguidas pela 
rendilheira que pretende certificar o seu produto. O produto apenas é certificado se 
respeitar todos os parâmetros de qualidade e genuinidade que caracterizam a produção 
de renda de bilros (Pires & Ramos, 2015, p. 3).
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Fig.56

Figura alusiva à renda de bilros, Vila do Conde, 2016
Fotografia da autora



Tal como já foi constato anteriormente, existem muitos outros modos de produção 
de rendas, no entanto, as rendas de bilros destacam-se pelo seu nome; O nome da 
ferramenta utilizada para a produção desta técnica, dá nome ao próprio ofício centenário. 

Para além dos bilros, existem outros elementos – almofada, alfinetes, pique, cavalete 
e linhas –caracterizadores e diferenciadores da produção de rendas que atribuem ao 
longo do tempo valor sentimental aos artefactos concebidos, porque em regra geral, 
eram elementos passados de geração em geração. 

No entanto, é importante dar a conhecer a funcionalidade atribuída a cada um deles; os 
bilros, “são pequenas hastes de madeira cilíndricas de 10 a 17 cm de comprimento que 
possuem uma esfera em uma das extremidades, que varia em formato e tamanho” (Miguel 
et al., 2015, p. 11). Apesar de todas os elementos serem de extrema importância para a 
concretização do trabalho, o bilro é considerado a principal ferramenta de trabalho da 
rendilheira. A linha é enrolada na parte mais longa do bilro. Os bilros são trabalhados aos 
pares, em movimentos alternados e cruzados definidos pela rendilheira. O material mais 
utilizado para o fabrico dos bilros é a madeira, no entanto poderá ser em diferentes tipos 
de madeira.
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Fig.57

“Museu de rendas de bilros, Vila do Conde” (Figura alusiva à ferramenta utilizada na confeção da renda)
Fotografia de autor desconhecido
Fonte: http://www.cm-viladoconde.pt/



O pique corresponde ao desenho base feito em papel da renda a ser desenvolvida. Este 
papel terá que ser um papel mais resistente, por norma cartão, porque na primeira 
utilização o mesmo terá que ser picado, ou seja, furado com um alfinete em todos os 
pontos do desenho que vão dar forma à renda. Este método permite que o mesmo 
desenho base seja usado para desenvolver mais peças; existe uma semelhança à 
produção em série, dando a ideia de molde de suporte, mas como são peças produzidas 
à mão e uma de cada vez, nunca serão peças iguais.

Como apoio à confeção das rendas, temos a almofada e é “onde se prende, com alfinetes, 
o pique (molde) da renda que vai ser construída” (Miguel et al., 2015, p. 12).
O tamanho da almofada, determina a dimensão da renda que pode ser feita sobre a 
mesma, ou seja, rendas maiores significa que são precisas almofadas maiores, no 
entanto, a renda também pode ser feita por partes e posteriormente cosida à mão. A 
almofada apresenta sempre uma forma cilíndrica e por norma, são feitas pelas próprias 
rendilheiras. Para dar forma à almofada, a mesma precisa de ser preenchida com um 
material acolchoado e forrada com um tecido de algodão. Para apoiar a almofada, 
desenvolveu-se o cavalete; O cavalete é uma estrutura em madeira, feito artesanalmente 
que veio facilitar o manuseamento dos bilros sobre a almofada para a confeção da renda. 
Antigamente as rendilheiras não utilizavam cavalete, a almofada era colocada no chão. 
Um trabalho apenas é retirado da almofada quando está concluído – arrematado – isto 
significa que a rendilheira apenas consegue executar um trabalho de cada vez. 
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Fig.58 e 59 

“Pique” 
Fotografia de autor desconhecido
Fonte: http://www.rendasdebilros.com/
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Por último, temos a linha, que segundo o “Caderno de especificações para certificação” 
a matéria prima usada na execução das rendas de bilros deve ser fio de algodão, que 
varia de grossura consoante o trabalho a realizar. Como por exemplo, para rendas mais 
finas, usa-se uma linha nº 50 e para rendas maiores e mais grossas, usa-se uma linha nº 
20. Quanto maior é o número da linha, mais fina ela se torna. Em termos cromáticos, são 
autorizados todas as cores monocromáticas e suas respetivas gradações de cor (Pires 
& Ramos, 2015, p. 9).

Dois materiais que também eram muito usados na execução das rendas, era o fio de 
linho e o fio de seda, mas ao longo do tempo foram deixados de ser usados, pelo elevado 
preço e por ser difícil de encontrar. Também há registos de se terem feitos em tempos, 
rendas de bilros com fio de ouro e prata. Sendo estes materiais nobres o valor das peças 
aumentava significativamente (Pires & Ramos, 2015, p. 9).

Atualmente, a produção de renda de bilros é feita maioritariamente por mulheres, 
por conta própria e grande parte das vezes como ocupação dos tempos livres, 
porque infelizmente o dinheiro que conseguem adquirir não é suficiente para meio 
de subsistência, sendo apenas um complemento à sua reforma ou salário. Não existe 
muita procura, nem oferta variada dos produtos confecionados com rendas porque 
se encontram descontextualizados das necessidades e desejos dos públicos atuais. 
Verifica-se que tanto para a aprendizagem como para a confeção dos produtos é 
necessário dispensar algum tempo, para que o resultado seja um produto com qualidade. 
A dificuldade no escoamento dos produtos, leva a que seja vista como uma atividade 
pouco rentável.
A passagem de conhecimento sobre esta técnica era feita a partir de pequenos 
momentos de aprendizagem entre familiares e amigos, em regra geral de geração em 
geração.

Fig.60

Figura alusiva à técnica de renda de bilros, 2016
Fotografia da autora

“A avançada idade de boa parte das rendilheiras constitui-se uma resistência 
à criação de novos produtos, que tenham um cariz mais criativo e inovador, 
preferindo os artesãos manter a aposta no tipo de renda que desde sempre 
lhes foi familiar”  (Barrada Pereira, 2011, p. 58).





3.2.1 Museu e escola de renda de bilros de 
Vila de Conde

O Museu de Renda de Bilros, situa-se sensivelmente no centro da cidade e já é ponto de 
referência da tradição local e de elevado interesse turístico.

Ao entrarmos no museu, as suas paredes são cobertas com imagens e colunas de textos, 
que contam toda a história das rendas de bilros, desde a sua existência. 
Um pouco depois, um corredor em que o arco está coberto com um manto de cores, 
formas, padrões iluminados, de pequenos quadrados de 30x30 centímetros, todos 
diferentes e originais de rendas de bilros, feitos por cerca de 136 rendilheiras, com idades 
que variam entre os 5 e os 80 anos. Esta peça mede cerca de 53 metros quadrados, com 
um total de 437 quadrados de renda e foi inaugurada e exposta na Nau Quinhentista que 
se encontra na cidade, no dia 2 de Agosto de 2015, onde foi anunciado pelo júri oficial 
do Guinness World Records, como sendo a maior renda de bilros do mundo, que mediu e 
confirmou a dimensão e autenticidade do trabalho. 

Este corredor, leva-nos ao encontro de rendilheiras que todos os dias estão presentes 
no museu a trabalhar e também com quem consegui trocar ideias e saber mais sobre as 
rendas de bilros. 

É gratificante ouvir as artesãs que desde muito cedo dedicam a sua vida a aprender 
uma técnica e na qual trabalham desde sempre. Para além de expressarem um enorme 
orgulho pela arte de rendilhar, defendem a técnica como sendo algo único e minucioso 
de elevada perfeição ao qual dedicam horas e horas do seu dia para a elaboração da 
peça. O silêncio instala-se no museu e apenas se ouve o som dos bilros a cruzar, nas 
mãos das rendilheiras e é percetível a rapidez com que trocam os bilros de uma mão 
para a outra. 

Para além do Museu, aqui também se encontra a Escola de renda de bilros, uma das 
únicas em Portugal, aberta a todas as pessoas que queiram aprender esta arte. 
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Fig.61 a 66

Figuras alusivas ao Museu e Escola de Renda de bilros, Vila do Conde, 2016
Fotografia da autora



Sobre a exposição temporária que se encontrava no Museu de Vila do Conde, no segundo 
andar, de 21 de Maio a 31 de Agosto de 2016, tinha como nome “Magia dos Bilros”.
Esta exposição foi desenvolvida pela artesã Celeste Ferreira, que desde muito nova 
sentia-se fascinada pelo mundo da moda. Nasceu no Porto e onde viveu até ao ano 2000. 

No Porto, trabalhou na área têxtil e onde desenvolveu uma especialização em moldes e 
uma formação profissional como Modelista na Indústria têxtil. Desenhava e produzia as 
suas peças de roupa e mais tarde, para a sua família e amigos. Explorava os materiais, 
os tecidos, as técnicas, desde o crochet, o tricot, a renda e tudo se materializava-se nas 
suas criações. 

Há 17 anos que vive em Vila do Conde. Uma cidade que considera apaixonante, calma, 
entre a natureza e o mar e despertou em Celeste uma vontade e um desejo enorme de 
saber e fazer outras artes, foi quando decidiu inscrever-se na Escola de Renda de Bilros.
Até aos dias de hoje que se dedica a 100% a esta arte e sente um orgulho enorme 
de aprender todos os dias mais um bocadinho, de poder também partilhar os seus 
conhecimentos. A exposição “Magia dos Bilros”, é a concretização de um sonho e de 
todo o processo de aprendizagem da técnica. 
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3.3 Levantamento de exemplos significativos 
de trabalhos elaborados em conjunto por 
designers e artesãos com a utilização 
das rendas de bilros

Neste subcapítulo dão-se a conhecer alguns exemplos de trabalhos elaborados em 
parceria entre designers e artesãos, onde o uso da técnica em estudo é utilizado. 
Não só é importante conhecer a história das Rendas de Bilros, como também 
compreender como a intervenção do design, pode dar uma nova identidade a um 
produto que desempenha as funções tradicionais. 
Serão apresentados 3 projetos – “Mexetrada”, “Lovers By Renda de Bilros de Peniche” e 
“Lusitana, a nova tradição da filigrana” e todos apresentam diferentes tipos de produtos, 
mas com a utilização da mesma técnica – renda de bilros.

O primeiro projeto é a “Mexetrada” que traduzido à letra significa “mexe-te à estrada”. 
Esta expressão leva-nos a um dos objetivos estratégicos estabelecidos pelas criadoras 
do projeto, que consistia em percorrer e visitar o território nacional, com o propósito de 
fazer o levantamento e reconhecimento das técnicas artesanais, pertencentes a cada 
região.
O projeto “Mexetrada” é um projeto criado e pensado na fusão do design jovem nacional 
com a sabedoria artesanal. Foi fundado por duas jovens designers portuguesas com 
espirito aventureiro e curioso, Mariana Lencastre e Teresa Seabra Pereiras, ambas 
licenciadas em Design de Equipamento pela FBAUL (Faculdade de Belas Artes da 
Universidade de Lisboa). Ambas tinham a ambição de viajar, explorar, conhecer e 
aprender com os artesãos locais as técnicas de artesanato utilizadas em cada região 
do nosso país. Identificar que temos cidades e vilas que estão cheias de tradições e 
culturas por explorar e através do conhecimento que têm do design, o mesmo poder 
auxiliar na comunicação da essência dos objetos nacionais, de quem os faz, como são 
feitos, como foram criados, acima de tudo incentivar as pessoas a comprar produtos 
portugueses.
O propósito do projeto passa pela aprendizagem da técnica, sem comprometer a sua 
forma de execução e acrescentar valor através do contributo enquanto profissionais de 
design.
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As fases e objetivos do projeto:

 Aprender as técnicas de artesanato e produção dos objetos/produtos nacionais.
 Promover as técnicas manuais portuguesas e o design nacional.
 Promover as localidades visitadas e o deslocamento dentro Portugal.
 Ajudar a uma maior visibilidade dos pequenos artesãos/produtores nacionais.
 Criar uma série de objetos que depois irão ser produzidos por artesãos e comercializados 

nos grandes centros urbanos.
 Criação de um documentário que registe todo o projeto, as técnicas e o percurso, para 

que possa ser partilhado com todos os interessados.
 Exposição final da série de objetos e mostra do documentário. 

No que diz respeito à estrutura do projeto, este era composto pelas fases apresentadas 
anteriormente que se dividiram num total de 70 dias, com o objetivo inicial de aprender 
cinco técnicas artesanais. O processo de aprendizagem passava pela visita ao local 
onde existia maior concentração da técnica, aprender com o artesão local no seu 
próprio espaço de trabalho, observando o artesão a trabalhar e familiarizarem-se com 
os materiais.

Neste projeto, saliente o exemplo de estudo das rendas de bilros. No que diz respeito à 
técnica, a visita foi feita ao museu de Rendas de Bilros de Vila do Conde, sendo que Vila 
do Conde foi a cidade identificada com a maior concentração da técnica.
Já no Museu de Vila do Conde, onde todos os dias se deslocam artesãs para trabalhar a 
técnica durante todo o dia, a aprendizagem foi feita junto da artesã Maria da Guia e quem 
posteriormente deu vida ao produto idealizado e projetado pelas duas jovens designers.
O produto trata-se de um saco, à qual deram o nome de “São”, produzido através de um 
desenho matriz desenvolvido pelas designers e à qual a artesã através da sua sabedoria 
e do seu conhecimento da técnica fez a sua materialização. 
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Fig.67 e 68

“São”, Projeto Mexetrada, produzido em Vila do Conde, Portugal
Fotografia de autor desconhecido
Fonte: https://www.facebook.com/pg/Mexetrada/photos/
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Fig.69

“Lovers By Renda de Bilros de Peniche”
Fotografia de autor desconhecido
Fonte: http://www.verportugal.net/vp/pt/072015/ModaDesign/1465/Renda-de-Bilros

O segundo projeto que apresento tem como nome “Lovers By Renda de Bilros de Peniche” 
e surgiu no seguimento da mostra internacional de Renda de Bilros, que se realizou 
entre os dias 23 a 26 de Julho de 2015, em Peniche. O projeto trata-se de uma coleção 
exclusiva de calçado português em cortiça envolta em renda de bilros, desenvolvida em 
parceria pela Câmara Municipal de Peniche e a jovem empresa portuguesa “RUTZ – Walk 
in Cork”. Este projeto alia três símbolos da cultura portuguesa: o calçado, a cortiça e a 
renda de bilros. 

O nome da empresa “Rutz”, remete-nos para “Roots”, que significa raízes; Raízes essas 
que servem de inspiração ao desenvolvimento das coleções. Tal como o nome da 
empresa cria uma empatia com o produto desenvolvido, o nome do projeto é pensado 
nos amantes da cultura portuguesa, para pessoas que valorizam o trabalho árduo das 
rendilheiras e os materiais típicos portugueses. O slogan da marca – “Walk in Cork” – 
alia duas das grandes indústrias portuguesas – o calçado e a cortiça. Para além disto, 
a cortiça reúne em si, uma serie de propriedades, tais como, resistência, flexibilidade, 
impermeabilidade e o facto de ser um material eco-friendly. 



O terceiro e último projeto, foi desenvolvido em conjunto entre joalheiros e rendilheiras, 
apresentado no edifício da Câmara municipal de Peniche. Uma coleção de joias inspirada 
no design tradicional português em junção com as rendas de bilros de Peniche. Este 
projeto teve o apoio da Câmara Municipal de Peniche e numa parceria com a Sociedade 
Ricardo & Ricardos, Joalheiros.

A primeira coleção do projeto tem como nome “Lusitana, a nova tradição da filigrana”, 
um conjunto de joias em prata com aplicações de renda de bilros. “Com um conceito que 
se revê na ancestralidade de técnicas tradicionais portuguesas e na personalidade do 
povo lusitano, esta coleção elogia o árduo trabalho que aliou o saber-fazer de joalheiros 
e de rendilheiras de Peniche (...) enaltece o minucioso trabalho tecido em Renda de Bilros 
com o brilho do ouro (...)” (Lopes, 2012, sp) da conhecida técnica da Filigrana.

Cada peça foi pensada e desenvolvida com base numa personalidade. A peça principal 
“Coração – A Anfitriã”, assumia as características de uma verdadeira mulher portuguesa, 
apaixonada, generosa, dedicada e corajosa. 
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Fig.70

“Coração - A Anfitriã”, projeto Lusitana, a nova tradiçao da filigrana
Fotografia de autor desconhecido
Fonte: http:///fios-de-tradicao/rendas-do-mar/ceara-peniche-vila-do-conde/peniche
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Os projectos agora apresentados 
iniciam-se a partir do mesmo saber 
fazer - as rendas de bilros - 
tendo abordagens semelhantes 
à técnica mas chegam a resultados 
diferentes, apesar de todos eles 
utilizarem o mesmo material. 

A  escolha que recaiu sobre 
estes projetos teve o intuito de 
dar a conhecer a multiplicidade 
de oportunidades de criação de 
produtos de qualidade com a 
utilização da técnica de renda 
de bilros. É visível nestes 
projetos que as rendas de bilros 
têm múltiplas qualidades que 
possibilitam novos produtos 
úteis a novos públicos, o que 
permite que  o seu saber fazer 
não se perca no tempo pelo seu 
esquecimento.  
Estes projetos são demonstrativos  
de que este saber fazer pode ser 
útil, enquanto valor distintivo, 
à cultura portuguesa.
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TERCEIRA PARTE

PROJETO
USEBILROS







1. Introdução

Os conceitos abordados, nas temáticas apresentadas na segunda parte desta dissertação 
– Artesanato e Design, Joalharia Contemporânea e Renda de Bilros, culminaram na 
vontade da materialização deste projeto, com o objetivo de criar novos produtos através 
da técnica de renda de bilros.

Um dos pressupostos que se evidencia no presente trabalho consolida-se na seguinte 
afirmação, “a procura de novos modos de produção constitui uma aproximação entre o 
designer e o artesão, da mesma forma a procura de novos processos de trabalho sugere 
a aproximação entre o designer e o consumidor, com implicações desejáveis na inversão 
do sistema de consumo” (Almeida Filipe, 2006, p. 42).

Apesar da criação de peças de joalharia contemporânea ser um desejo pessoal, 
considerou-se a joia um pretexto útil para a materialização deste projeto, na medida em 
que existe nos dias de hoje, um reconhecimento tanto a nível nacional como internacional 
da nova geração de joalheiros (Cardoso et. al, 2015, sp), tanto na exploração de novos 
materiais e formas, assim como na criação de elos de ligação com a nossa tradição das 
técnicas ancestrais, possibilitando elevar a renda de bilros ao estatuto de joia, o que 
possibilita simultaneamente atribuir novos sentidos às jóias. 

Fátima Santos, atual secretária geral da AORP - Associação de Ourivesaria e Relojoaria 
de Portugal, afirma que a joalharia portuguesa, deve estar consciente do seu elevado 
potencial e através da inovação, internacionalização e da qualidade, assim apostar no 
saber fazer e na criatividade que a distinguem e criar novos produtos adaptados às 
novas necessidades e exigências das atuais gerações de consumo (Santos, 2015, p. 9). 

A joia, já não é hoje um adorno que utiliza respeitosamente o material nobre – o ouro, a 
prata – mas sim, segundo a linha de pensamento de Ana Campos, a jóia vale muito mais 
pelo ponto de vista criativo, assim como representam meios relacionais que permitem 
exprimir a identidade do sujeito na atualidade (Campos, 2009, sp). 

É de conhecimento geral que “os objetos de produção artesanal podem compensar-nos 
daquilo que os objetos de produção industrial não nos podem dar. Os objetos artesanais 
são personalizados” (Almeida Filipe, 2006, p. 69).
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A personalização aqui associada, remete para a necessidade e possibilidade de 
renovação dos desenhos das rendas de bilros, assim como para a experimentação de 
novos materiais na interpretação desta técnica. 

A partir do estado da arte apresentado iniciamos o desenvolvimento da prática projetual, 
o que implicou também e para além do estudo dos projetos da Liliana Guerreiro, Patrícia 
Franco e Carla Vieira já apresentados e descritos no capítulo I, no ponto 1.4, a seleção e a 
investigação de outros projectos que consideramos relevantes para o desenvolvimento 
das experiências projetuais da presente dissertação. Referimos, em específico, os 
projetos, Molly M Designs e Re-inventing Shoes – United Nude, investigamos a exploração 
de materiais e formas e tecnologias. Cada um dos exemplos referidos, permitiu extrair 
um conceito base que foi aplicado às experiências realizadas numa das fases do projeto.  
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2. Exemplos relevantes de projetos, 
esclarecendo a sua pertinência com 
o projeto desenvolvido

Exemplo 1 . Molly M Designs

Molly McGrath, vive em São Francisco, é a fundadora e a criativa do projeto a que lhe dá 
o seu nome – Molly M Designs. Formada profissionalmente em arquitetura, descobre 
ainda quando estava a concluir os estudos, as potencialidades de uma tecnologia 
(recorte a laser), que utilizava nos seus trabalhos enquanto estudante de arquitetura. 
Molly McGrath, faz uma abordagem ao design muito influenciada pela sua experiência 
profissional, inspirando-se nas formas e estruturas modelares, usadas em arquitetura, 
para criar as suas peças. 

Segundo a linha de pensamento de Molly McGrath, “a synthesis of a good concept, elegant 
or creative form, interesting use of material, attention to details and connections, and 
thoughtful consideration of use” (McGrath, 2015, sp).

Os produtos que desenvolve são essencialmente produtos para o uso quotidiano 
(individuais, bases para copos, almofadas) e também peças de Joalharia. Utilizando 
sempre a mesma técnica de recorte a laser, faz uma exploração exaustiva de formas, 
padrões e materiais, entre eles, o metal, o couro, a cortiça e o feltro.
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Fig.72

“COASTERS”, projeto Molly M Designs, Molly McGrath
Fotografia de Molly M Designs
Fonte: https://www.mollymdesigns.com/collections/coasters-2
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Fig.73 a 75

“Colar, Brincos e punho”, latão banhado a ródio, Molly McGrath
Fotografia de Molly M Designs
Fonte: https://www.mollymdesigns.com/collections/metal-jewelry/products/rhodium-crenelle-necklace



Exemplo 2 . Re-inventing Shoes

“Re-inventing Shoes”, é o nome dado ao projeto desenvolvido pela empresa United 
Shoes – marca de calçado – com a colaboração da empresa 3D Systems Corporation 
e em parceria com um grupo de arquitetos e designers convidados. Este projeto foi 
apresentado em Abril de 2015, na Milan Design Week. 

Um grupo de 5 arquitetos e designers são convidados a desenhar sapatos de salto alto 
para mulher, explorando a tecnologia de impressão 3D, desafiando a resistência de um 
material novo, composto por uma borracha macia semelhante ao Nylon. Os sapatos 
foram produzidos numa edição limitada até aos 50 pares. 

Uma apresentação de calçado contemporâneo e irreverente, através da experiência 
profissional de cada um, com total liberdade de criação no desenho do sapato, sendo 
que a única condicionante foi a técnica utilizada para a produção. 
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Fig.76

“Flames”, Zaha Hadid, United Nude, 2015
Fotografia de autor desconhecido

Fig.77

“Amonite”, Fernando Romero, United Nude, 2015
Fotografia de autor desconhecido

Fig.78

“Ilabo Ross”, LoveGrove, United Nude, 2015
Fotografia de autor desconhecido

Fig.79

“UNX2”, Ben Van Berkel/Unstudio, United Nude, 2015
Fotografia de autor desconhecido

Fig.80

“Sapato Novo”, Michael Young, United Nude, 2015
Fotografia de autor desconhecido

Fonte da fig. 76 a fig. 80: https://www.unitednude.com/brand-page/Re-Inventing-Shoes/

Terceira parte        Projeto . Usebilros



Use Bilros: Transcriação da Renda de Bilros pelo Design        131



PROJETO





3. Projeto

Inicialmente, selecionou-se aleatoriamente um motivo da renda de bilros.

Sobre o desenho da renda, através da utilização do papel vegetal, realizamos estudos 
para compreender quais eram os pontos de união e entrelaçamento do fio de algodão, 
usado tradicionalmente na produção das rendas.
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Fig.82 

Figura alusiva à renda de bilros escolhida aleatoriamente
Fotografia da autora

Fig.83 e 84 

Figura alusiva ao processo de simplificação através de pontos
Fotografia da autora
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A renda de bilros apresenta-se como uma técnica complexa ao nível da sua execução 
e com o objetivo de simplificar o desenho, nas uniões onde duas linhas se cruzavam, 
colocou-se um ponto, o que nos possibilitou criar uma trama de pontos. 

Percebemos que a criação desta trama nos permitia tanto as simplificações dos 
desenhos, como a criação e desenvolvimento de novos padrões e uniões.   

Esta simplificação remete para o processo usado pelas rendilheiras antes de iniciarem 
o seu trabalho sobre a almofada. Este trabalho consiste na realização do estudo do 
desenho, de modo a que as artesãs definam quais os pontos tradicionais que melhor se 
aplicam para a realização das rendas. 

136       Carina Alexandra Silva Mota

Fig.85 

Figura alusiva à renda de bilros escolhida aleatoriamente
Fotografia da autora

Fig.86 

Figura alusiva ao processo de simplificação através de pontos
Ilustração da autora
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A grelha que desenhamos permitiu a construção de linhas que vão unindo os pontos 
e formando novos desenhos mais simplificados. Nesta fase de projeto o objetivo era 
compreender até que ponto é possível a simplificação dos desenhos, assim como a 
adaptação dos desenhos das rendas de bilros a outros modos de produção. 

Na primeira peça que simulamos, conforme ilustrado na figura 85, utilizamos um 
software de modelação tridimensional, que simulava um pendente em aço inoxidável 
com cerca de 3mm de espessura.  
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Fig.87 

Figura alusiva ao processo de simplificação do desenho, através da linha
Ilustração da autora
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A simulação 3D deste pendente possibilitou-nos testar alguns dos limites possíveis, 
em recorte a laser, conduzindo-nos ao ensaio das peças em dois materiais diferentes – 
acrílico e aço inoxidável. 

Nesta fase exploravam-se possibilidades de materialização dos desenhos através da 
tecnologia referida do  recorte a lazer, conforme ilustrado nas figuras 88 a 92.

Fig.88

Figura alusiva à simulação 3D da peça desenhada
Fotografia da autora
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Fig.89 a 91 

Figura alusiva à produção do pendente em aço inoxidável
Fotografia da autora

Fig.92 

Figura alusiva à produção do pendente em acrílico
Fotografia da autora



Este processo de simplificação foi replicado nos motivos mais utilizados nas 
rendas de bilros com base no espólio de desenhos apresentados no “Catálogo de 
Rendas de Bilros de Vila do Conde” (Rêgo & Pires, 2005).

A delimitação geográfica do estudo à zona de Vila do Conde, deve-se não só 
à localização onde nos encontramos, o que nos permite assim um contacto 
mais rápido com o local onde há a predominância da técnica, assim como, por 
ser a região que melhores condições apresentou para o estudo da técnica. 
Isto foi constatado com a visita realizada ao museu de Vila do Conde descrita 
anteriormente na segunda parte do contexto teórico, no capítulo III. 
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Fig.93 

“Catálogo de Rendas de Bilros de Vila do Conde”
Fotografia de autor desconhecido
Fonte: Rêgo, P. & Pires, A. (2005). Renda de Bilros de Vila de Conde: Um Património a Preservar. Vila de Conde, Portugal: Associação para 
Defesa do Artesanato e Património de Vila de Conde.
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Fig.94 a 99 

“Motivos das Rendas de bilros de Vila do Conde”
Fotografia de autor desconhecido
Fonte: Rêgo, P. & Pires, A. (2005). Renda de Bilros de Vila de Conde: Um Património a Preservar. Vila de Conde, Portugal: Associação para 
Defesa do Artesanato e Património de Vila de Conde.
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Consideramos que a mancha criada pelos pontos apesar de ser uma forma de 
reconhecimento dos desenhos, poderia tornar-se demasiado abstracta o que 
poderia conduzir a uma anulação da identidade da rendas de bilros. 

Observou-se que um único motivo da renda, era composto por diferentes tipos de 
pontos, sendo as diversificadas conjugações dos diversos pontos o que permite 
a criação de cheios e vazios na confeção das obras, como se pode observar na 
figura abaixo representada.
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Bicha de pano (Define 
todo o limite da peça)

Trança com serilhas 
(Interior da peça)

Meio ponto (cinco pétalas)

Ponto de pano (duas folhas 
e o contorno da peça)

Torcidos (ligações
na peça)
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Posto isto, estabelecemos a necessidade do reconhecimento dos tipos de 
pontos utilizados, o que se consolidou na criação, através do desenho, de um 
glossário de pontos. 

Conforme ilustrado na presente figura, através do estudo desses pontos, 
projetamos algumas experiências de desenhos que permitirão futuramente a 
criação de novas coleções de jóias contemporâneas. 

Partimos de desenhos geométricos para a configuração das formas das 
jóias, existindo a possibilidade de preenchimentos diversificados, mediante a 
selecção dos pontos tradicionais das rendas de bilros. 
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GLOSSÁRIO DE PONTOS . estudo em desenhos dos pontos
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Rede de torcidos ou ponto de tule

Rede de torcidos ou quadrícula

Ponto pregadinho

Ponto crivo aberto

Ponto de escamas

Trança cruzada e trança com serrilha
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PROPOSTA PARA A COLEÇÃO 1

ESTUDOS PARA A COLEÇÃO 2



ESTUDOS PARA A COLEÇÃO 3
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Considerámos que o trabalho da conceção das jóias, deve refletir uma origem, 
uma tradição e um modo de fazer, reconhecendo as particularidades locais 
enriquecedoras e significativas, que pela transcriação  devem ser traduzidas 
para o nosso quotidiano. Considera-se assim “que se deve interpretar tradição e 
tradução, como uma identidade fixa que dá lugar à identidade como um processo” 
(Almeida Filipe, 2006, p. 17).

A oportunidade da criação da parceria com a rendilheira  Celeste Ferreira surge 
durante a visita realizada ao museu das rendas de bilros de Vila do Conde. 
No decorrer da visita a artesã mostrou-se muito orgulhosa pelo reconhecimento 
do seu trabalho e entusiasmada por vir a desenvolver um projecto novo e 
diferente o que vem confirmar a ideia defendida por Adélia Borges, ao afirmar 
que “a criação de programas de desenvolvimento territorial e melhoria do 
artesanato, contribuem para a valorização e aumento da autoestima dos seus 
participantes. Trabalhar inserido numa identidade local permite que o artesão 
sinta orgulho da sua origem e quotidiano e aumenta o seu sentido de pertença. 
Estas mudanças atingem não só o artesão, assim como a sua família, amigos, 
grupo social” (Borges, 2012, p. 216–217).
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Iniciamos o desenvolvimento da execução das experiências com artesã a partir 
dos desenhos propostos para a primeira coleção de jóias.  Experimentamos numa 
primeira fase produzir as mesmas peças tanto no material tradicionalmente 
usado, a linha de algodão, assim como em fio de arame. 

Segundo a artesã Celeste Ferreira, “sendo um desenho novo, primeiro tenho de o 
entender, para perceber como o vou arrematar no final e os sítios onde eu tenho 
de colocar os alfinetes para fixar a peça” (Ferreira, 2017).

Conforme as figuras 104 a 106 ilustra, o primeiro protótipo realizado feito em 
linha 100% algodão, nº 50 é confeccionado por sete pares de bilros. 
Posteriormente tomámos a iniciativa juntamente com a artesã de realizar uma 
experiência, com um número mais reduzido de bilros - 5 pares de bilros, de modo 
a encurtar o tempo de produção das peças, conforme ilustrado na figura 00.

Analisando ambos os resultados, consideramos que não é viável a produção 
da peça ilustrada nas figuras 107 e 108, visto que a mesma apresenta muitas 
fragilidades e apenas se consegue reduzir o tempo de produção em 1hora, o que 
inviabiliza esta opção de produção. 

A experiência realizada com os sete pares de bilros teve a duração de três horas 
de trabalho, sendo que o tempo é contabilizado desde o enchimento dos bilros, 
ao levantamento da peça da almofada. 
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Fig.104 a 106 

“Experiência executa, com a utilização de 7 pares de bilros, linha de algodão nº 50”
Fotografias da autora
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Fig.107 e 108 

“Experiência executa, com a utilização de 5 pares de bilros, linha de algodão nº 50 e linha prateada”
Fotografias da autora



Fig.109 e 110 

“Experiência executa em fio de arame, com a utilização de 7 pares de bilros”
Fotografias da autora
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“Tudo conta para fazer um bom trabalho, desde o enchimento dos bilros, ao 
arrematar da peça, assim como a colocação da laca para tornar a peça mais 
resistente, só quando a laca está seca é que a peça é retirada da almofada.
Demora-se algum tempo a encher os bilros, e muitas vezes as pessoas não 
valorizam esse trabalho e existe uma forma específica para os encher. Não é a 
linha que é enrolada em torno do bilro, mas deve-se manter a linha fixa numa 
posição e com a outra mão roda-se o bilro, no fim dá-se uma laçada para o bilro 
ficar preso e a linha não desenrolar” (Ferreira, 2017).

A partir do mesmo desenho desenvolveu-se um protótipo em arame. Celeste 
Ferreira disse-nos que  “há muito anos que não trabalho com arame, no entanto 
foi um desafio e tive algumas dificuldades, tanto no enchimento dos bilros, como 
trabalhá-los, não é muito fácil. Apesar de ser difícil manobrar os bilros para que 
fique uma renda perfeita, é um trabalho que levou o dobro do tempo, o que se 
torna mais dispendioso” (Ferreira, 2017).

Por fim, procuramos encontrar um material maleável que fosse fácil de trabalhar 
e por aconselhamento da joalheira Patrícia Franco, produzimos as peças com 
arame banhado de prata com 0,35mm.

158        Carina Alexandra Silva Mota

Fig.111 e 112 

“Experiência executa em linha de algodão nº 20, 7 pares de bilros”
Fotografias da autora
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Fig.112 e 115 

“Peças produzidas em fio de arame, banhado de prata”
Fotografias da autora
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4. Marca

UseBilros, é o nome que dá vida ao projeto desenvolvido. O conceito do nome assenta 
em dois pilares – na técnica e no propósito do projeto. Se separarmos o nome – “Use – 
Bilros” – a primeira parte remete para o propósito do projeto que é usar, neste caso, usar 
uma joia. A segunda parte diz respeito à técnica explorada – os bilros.

A palavra “Use”, pode ser pronunciada de duas formas. Tanto na língua portuguesa, 
como na língua inglesa, apresentando o mesmo propósito que se foca no incentivo ao 
utilizador ao uso do produto.  Este pequeno “trocadilho”, pode ajudar mais facilmente na 
possível internacionalização do projeto.  

A marca desenvolvida pretende ser a união destes dois pilares, como é possível ver na 
construção do logotipo, em que as iniciais se encontram unidas. A laçada representada 
na letra “U” e a terminação da letra “B”, são representações simbólicas dos pontos 
usados na renda de bilros. 

No logotipo é utilizada uma fonte tipográfica monospaced, isto significa que é uma fonte 
que apresenta caracteres que ocupam o mesmo espaço horizontalmente (Rosendorf, 
2009). Este modelo de fonte tipográfica era muito utilizado nas antigas máquinas de 
escrever e nos primeiros computadores e terminais.   







5. Embalagem

A embalagem deve refletir a identidade desenvolvida, assim como a técnica explorada, 
visto que é o primeiro contacto com o utilizador. O formato escolhido para o packaging 
– envelope – remete para a mensagem que se quer transmitir ao consumidor, sendo o 
mesmo selado.
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6. Serviço

Como forma de sustentar e comunicar o projeto desenvolvido, o serviço é composto 
pela elaboração de uma plataforma online. Esta plataforma deve ser intuitiva e acessível 
ao utilizador e deve refletir aquilo que é importante dar a conhecer a quem a utiliza. 

Pretendemos inicialmente que a comercialização das peças, seja feito através do web-
site, assim como a possibilidade de as mesmas serem encomendadas. 
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04

QUARTA PARTE

CONCLUSÕES



1. Considerações finais

A presente dissertação desenvolvida consolidou-se no desenvolvimento do contexto 
teórico e na materialização do projeto “UseBilros”, o envolvimento local e o contacto 
com a técnica ancestral da renda de bilros. Concluímos que a renda de bilros é uma 
técnica que apresenta características únicas ao nível da sua leveza e minuciosidade, 
que depende do rigor de execução das pessoas que as sabem fazer. 

É através da materialização dos desenhos pelo saber fazer da renda que é possível o 
seu reconhecimento enquanto técnica. Um saber distintivo e identitário de territórios. 
Os ensaios realizados durante a materialização projetual através da técnica dos bilros, 
possibilitou aproveitar todos os recursos humanos e técnicos associados à produção de 
renda de bilros.

A multiplicidade de conjugações possíveis de pontos e formas, realça a oportunidade de 
co-criação, na medida em que o artesão é parte ativa deste projeto. Assim, a combinação 
deste saber fazer com o design, pela transcriação das rendas em joias, permite a criação 
de novos produtos úteis às necessidades de novos públicos. 

Sabendo que a joia não está mais assente na obrigatoriedade da utilização de materiais 
nobres, e que são artefactos com capacidade para criarem vários tipos de ligações entre 
o corpo e a artificialidade, foram investigadas oportunidades para a criação de diálogos 
entre o design e as rendas porque possibilita a valorização das técnicas artesanais. Na 
joalharia contemporânea são explorados conceitos como experimentação, expressão 
artística e criativa, pelo autor que a cria, que foram utilizados durante o desenvolvimento 
do projeto.

A continuidade do desenvolvimento da marca UseBilros pretende ser um estímulo para 
a continuação da prática da atividade artesanal, assim como a mobilização de mais 
recursos e mais jovens, que se sintam motivados a dar prosseguimento aos saberes 
artesanais, transmitidos pelas gerações anteriores. 
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2. Futuros desenvolvimentos

Resultante da investigação desenvolvida e da prática projetual materializada, 
consideramos que diversos caminhos podem ser explorados e melhorados.

Ambicionamos com o projeto “UseBilros” mobilizar mais artesãs para o desenvolvimento, 
em processos de co-criação de novas coleções. 
No que diz respeito à conceção das peças pretendemos continuar a explorar ao nível 
do desenho a multiplicidade de oportunidades conduzidas pelos pontos das rendas de 
bilros apresentados, que nos permitirá, em conjunto com as artesãs, desenvolver novas 
coleções de jóias com base em novas formas, novos materiais a serem explorados 
futuramente. 

O desenvolvimento de um catálogo que para além de divulgar as coleções da marca, 
terá que contar a história do projeto revelando as potencialidades da técnica artesanal, 
torna-se fundamental para a viabilização do projeto. Temos também previsto o 
desenvolvimento de um site e de uma loja on-line para a promoção e venda das coleções 
da marca.

Por último, desejamos desenvolver outras coleções da marca que possibilitem a 
transcrição de outros saberes fazeres das rendas e que poderão dar origem a outras 
marcas de joalharia contemporânea.
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Apêndice

Entrevista . Artesã Celeste Ferreira

1º O que a levou a interessar-se pela técnica de renda de bilros?

Sempre gostei de trabalhos manuais, de costura, trichot, croché, quando vim viver 
para Vila do Conde quis aprender Renda de Bilros e apaixonei-me pela técnica. Acordo 
todos os dias às 6h00 da manhã para trabalhar, não tenho horário de trabalho, porque 
sou apaixonada pelo que faço. 

2º Quais são os problemas que sente, relativamente à técnica da Renda de Bilros? 

Existem pessoas interessadas em aprender, mas não existe quem passe o 
testemunho, quem queira ensinar. Existem crianças a desistir do ensino, as pessoas 
têm de se sentir motivadas a continuar. 

3º O que gostava que acontecesse para melhorar a situação?

Colocar uma nova pessoa a ensinar na escola de Renda de Bilros. As pessoas são 
muito fechadas e reservadas e têm alguma dificuldade em aceitar pessoas de fora, 
visto que sou natural do Porto e vivo à cerca de 15 anos em Vila do Conde. 

4º Considera agradável o volume de encomendas que recebe? 

Trabalho a partir de casa. Depois da exposição 21 de Maio, tive bastantes encomendas, 
e procuro sempre ter peças novas para mostrar em lojas. Pretendo expandir o meu 
trabalho para outras cidades, sou uma artesã certificada em Renda de Bilros. 

5º Sente que existem algumas limitações ao desenvolvimento do seu trabalho?

As pessoas estão recetivas ao meu trabalho e às novidades que apresento.

6º Como é que divulga o seu trabalho?

Primeiro fiz a exposição. Todos os anos faço o desfile de Rendas de bilros que se 
realizada na cidade de Vila do conde. Também divulgo pelas Redes socais. 

180        Carina Alexandra Silva Mota

Apêndice



7º Os clientes que a procuram como conseguem chegar a si? Através de amigos? 
Redes sociais? 

Sim é um pouco assim, através das redes sociais e amigos.

8º O que procuram os clientes? Que tipo de produtos?

Depende das fases. Muita gente escolheu o coração o ano passado, brincos. Oferecem 
um livro com um marcador. Procuram corações e medalhões. 
Exclui o que tradicionalmente se faz em renda, naperons, lenços, conjunto de panos de 
quarto. Dedico-me apenas à moda. 

9º O que a motiva a continuar a desenvolver a atividade?

Aperfeiçoamento da técnica, paixão, inovação. Quero continuar a aprender a técnica, 
sei que ainda não sei tudo sobre renda de bilros. 

10º Sente-se apoiada em continuar a desenvolver a atividade?

Não existe grande apoio externo, a nível familiar e amigos tenho todo o apoio. Existem 
questões politicas também ligadas ao desenvolvimento das técnicas artesanais.

Use Bilros: Transcriação da Renda de Bilros pelo Design        181












