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Às casas.
Porque não são sítios, edifícios ou paredes. Casas são pessoas, e momentos. 
Onde nos sentimos bem, crescemos, e ficamos confortáveis e desconfortáveis 
para aceitar todos os desafios. Por isso, a todos os que me deram casas, foram 
casas, e me fizeram criar casas.
Ao sentido da palavra ‘casa’ como algo quente, que cuida e ama, dando-me vida.

Obrigada.
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“Em criança não nos despedimos dos lugares. Pensamos que voltamos 
sempre. Acreditamos que nunca é a última vez.”
(Couto, 2009, pág 223)
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lugar, história, cultura, Viseu

palavras-chave

resumo A história que quero contar: adquirir novas visões e utilidades, talvez seja 
a evolução que o artesanato precisa para pertencer à contemporaneidade. 
Numa sociedade onde as novas tecnologias estão a tornar-se cada vez mais 
importantes, isso pode tornar-se um obstáculo ao entendimento do que 
fomos e do que somos. 

Este projeto responde à necessidade de intervenção nas técnicas artesanais 
representativas de Viseu, Portugal. TRAMA, pretende criar uma série de 
produtos que, valorizando o passado e desenhando o futuro através de novos 
contextos de uso, ganham um maior foco e uma intervenção mais profunda 
num momento específico do que é o artesanato de Viseu.

O objetivo é trabalhar o ambiente em que os produtos estarão inseridos, 
através da passagem da luz e da que é refletida por eles. Criar um 
ambiente que seja definido pela luz, e tornar a textura e o tecido do produto 
reconhecido como uma parte importante do espaço.

Para cada técnica, foram desenvolvidas várias peças. Inicialmente tomaram 
parte num mostruário de texturas que estes artesãos interpretaram, e num 
segundo momento foram repensadas através do design o que fará surgir 
novas e singulares formas tridimensionais.



Design, craft design, experience, traditions, memory, place, history, culture, 
Viseu

keywords

abstract This is the story I want to tell: acquiring new visions and utilities, may be the 
evolution that the craft needs to belong to contemporary times. With in a 
society where new technologies are becoming more important, it’s
also believed that it can be a block to perceive everything we were and 
everything we are nowadays.

This project responds to the need for intervention in the representative 
craft techniques from Viseu, Portugal. TRAMA intends to create a series 
of products, describing the past and valuing the future through new uses, 
mean a greater focus and deeper intervention in a specic moment of Viseu’s 
handicraft.

The goal is to work the environment where products will be inserted, through 
the passage of light and what is reflected by them. Create an environment 
that is defined by the light, and make the texture and fabric of the product 
recognized as an important part of space.

For each technique, several pieces were developed. Initially they took part in a 
showcase of textures that these artisans interpreted, and in a second moment 
they were rethought through design which will bring about new and unique 
three-dimensional shapes.



Na versão física deste documento existem partes 
importantes de demostração dos tipos de arte-
sanato, que na versão digital não foi possível 
manter com a mesma exatidão.
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Introdução

“Da minha aldeia vejo quanto da terra se 
pode ver do Universo…”
(Caeiro, 1914)

As aldeias são pequenas localidades de organização simples 
que encontramos quando nos deslocamos para o mundo 
rural. E é quando nos deparamos com esta realidade que 
contactamos com as nossas raízes e com os saberes das 
pessoas que aqui habitam, nos tornamos genuínos como os 
produtos e as pessoas deste território. 

População esta, a rural, entre montanhas, florestas e rios, 
que se dedica a utilizar os produtos locais no seu dia a dia. 
Produzem os produtos a que habitualmente se apelida de 
artesanato. 

“O contraste entre as serranias e fundos vales do 
Norte e os monótonos plainos meridionais condiciona 
duas vocações humanas. De um lado o isolamento 
e localismo de uma população densa, ensimesmada 
e esparsa, onde apenas se inscreve uma forte acção 
histórica – a romana; do outro, caminhos fáceis e 
abertos, gente pouco numerosa em grandes núcleos 
afastados.” (Ribeiro, 1945, p. 86) 

1.

Fig. 1. Áurea de Campos Monteiro, com cerca 
de 21 anos, fazendo renda de bilros, 1957
Do arquivo pessoal de Etelvina Dias
Edição por Ana Verónica 2019

(árabe ad-daiâ)

1. Localidade pequena, e categoria 
inferior à de vila, sem jurisdição 
própria.

2. [Por extensão]   Vida rústica, 
por oposição à vida na cidade 
= CAMPO

Designação dada a uma visão do 
mundo como uma única comuni-
dade ou localidade cujas distâncias 
foram reduzidas pelas telecomuni-
cações, em especial pela Internet.

substantivo feminino

“aldeia”, in Dicionário Prib-

eram da Língua Portuguesa 

[em linha], 2008-2013, https://

dicionario.priberam.org/aldeia 

[consultado em 24-10-2019].

(Priberam, 2019a)

al • dei 
• a

aldeia global
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Sempre procurei conhecer as raízes e os sítios de onde as gentes vêm. O artesanato 
é só uma das partes por onde podemos ter acesso ao significado dessas raízes, da 
terra, do território. Desde pequena que convivi com o passado dos que estavam mais 
perto. O antigamente sempre foi partilhado não como algo triste e sem valor, mas sim 
como algo muito rico, cheio de vida com o qual temos muito a aprender. As pessoas 
que vivem perto de mim, sempre fizeram um esforço para manter as tradições: não 
só dar valor ao momento que vivemos, mas perceber por onde ele passou para ser 
como está a ser agora, para cada um que o vive. Para além disso, o crescimento e 
vivência sempre com pessoas mais velhas, fez-me acreditar que o valor das coisas, 
dos momentos, dos conhecimentos, atravessa o tempo em que se vive. Tudo pode ser 
lembrado por tudo o resto que fica. 

 “Nada mais importante do que preservar e recuperar” (Borges, 2011) mas também 
desenhar novos produtos ou criar novas visões para as tradições seculares chegarem 
até ao mundo contemporâneo.

Desde Sempre

“Para recuperar e preservar, dois verbos que são usualmente falados quando 
falamos de artesanato, implicam em paralisar algo, petrificá-lo. No entanto, 
tudo o que está vivo está mudando constantemente.” (Borges, 2011)

O meu objetivo sempre foi este: criar e revitalizar, trabalhando em diálogo com o 
passado onde as coisas começaram.

Hoje em dia as novas tecnologias impõem-se numa sociedade que se deixa, a maioria 
das vezes, bloquear a si própria e às memórias da evolução que nos trouxe até aqui. 
Pode por isso trabalhar-se com o objetivo de adquirir novas perceções numa tentativa 
de trazer as técnicas artesanais para o mundo contemporâneo.

Este projeto vem dar resposta à necessidade de intervenção no artesanato 
representativo de Viseu. Para além de um estudo do que são, neste momento, as 
técnicas artesanais do concelho de Viseu, é também o início da possibilidade de 
criação de objetos diferenciadores e atuais, que revitalizem a região.

Fig. 2. Desenho das 
casas de família, 2018
Autoria Ana Verónica
Edição por Ana 
Verónica 2019

Fig. 3. Fonte da nossa 
Terra, Torredeita 2014
Autoria Ana Verónica
Edição por Ana 
Verónica 2019

A UNESCO, afirma que artesanato são os produtos feitos por artesão quer seja de 
forma completamente manual quer seja com ferramentas, desde que a contribuição 
manual direta do artesão permaneça como o componente mais substancial do 
produto acabado. O produto sofre restrição na quantidade de produção e usa matérias 
primas sustentáveis e locais. Na língua inglesa e francesa, o sentido desta palavra 
é diferente. O artesanato pode ser visto como uma arte nobre e ligada à beleza pela 
complexidade, e noutras vezes, por exemplo em português, como um trabalho das 
camadas mais pobres da sociedade, e por isso desvalorizado. (Borges, 2011)

“A palavra artesanato é muito recente e tem a sua origem na palavra francesa 
artisanat. Segundo Júlio Katinsky (2007), o termo artisanat surgiu pela 
primeira vez em 1920 para designar a actividade do artesão.” (Albino, 2017)

Desenho de renda de bilros
Ana Verónica
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Estado da Arte

O artesanato em Viseu tem vindo a ser valorizado cada vez 
mais, nomeadamente em eventos realizados pela Câmara 
Municipal, onde grande parte dos habitantes da cidade 
participa. Por conseguinte, a valorização por parte da 
comunidade tem vindo a crescer, o que leva a mais iniciativas 
organizadas, motivando o aparecimento de artistas e artesãos, 
que dando valor às tradições, mantêm vivas as memórias do 
povo de Viseu. (Centro, 2019)

Os museus inserem-se nesta fase de conhecimento do território 
por serem locais que preservam e transmitem ao público 
conhecimentos importantes. Em Viseu, a maioria dos museus 
são referentes à agricultura, artesanato e tradições. Assim 
tornam--se um importante repositório do saber do povo, muito 
útil para este projeto.

Uma das recentes iniciativas ligadas ao 
artesanato é o Viseu Rural 2.0 - é uma 
iniciativa do ano Europeu do Património 
Rural de 2018, organizada pela Câmara 
Municipal de Viseu, com o intuito de marcar 
a importância das tradições. Realizou-se 
uma exposição sonora, na Casa de Lavoura 
e Oficina do Linho de Várzea de Calde, que 
ilustrava os vários momentos na agricultura 
e outras profissões rurais, remetendo-nos 
para o local que testemunhara aquele 
momento.

UM TERRITÓRIO NO CORAÇÃO DE PORTUGAL

Rede Municipal de Museus
(V. Viseu, 2019)

. Museu de História da 
Cidade
. Museu Almeida Moreira
. Museu da Misericórdia
. Casa da Ribeira
. Museu do Linho de Várzea 
de Calde
. CMIA – Centro de Moni-
torização e Interpretação 
Ambiental
. Museu Nacional Grão 
Vasco
. Coleção Arqueológica 
José Coelho
. Museu Tesouro da Sé
. Museu do Quartzo
. Quinta da Cruz
. Museu Etnográfico de 
Silgueiros

2.

Fig. 5. Folheto de apresentação da exposição 
[RE]expressar o rural, Viseu 2017
Fonte: https://www.cm-viseu.pt/index.php/
inicio/viseu-rural
2018
Edição por Ana Verónica 2019

Fig. 4. Aplicação do painel de azulejos da 
Praça da República (Rossio) de Viseu, em 
espaços da Feira de São Mateus 2017
Fotografia e edição por Ana Verónica 2019
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Viseu é uma cidade portuguesa do distrito homónimo, 
situada na província da Beira Alta, região do Centro 
(Região das Beiras) e sub-região do Dão-Lafões. 
Caracteriza-se pela gastronomia e região montanhosa, o 
coração de Portugal. Viseu tem 25 freguesias e cerca de 
98 164 habitantes. (M. de Viseu, 2019)

Fig. 6. Mapa do concelho de 
Viseu em Portugal continental

Fig. 7. Mapa das freguesias do 
concelho de Viseu



26 27

Sendo atualmente cada vez mais procuradas as experiências 
reais, associadas a tradições e memórias, há uma oportunidade 
de valorizar assim a história de cada região. A partir deste 
conjunto de ideias passou-se ao conhecimento mais profundo 
do território e das gentes que o habitam, e posteriormente aos 
produtos que dele fazem parte.

No ano de 2018, foi também lançada uma nova marca do Linho 
da Várzea de Calde. Associada à Casa da Lavoura e Oficina do 
Linho - Museu Etnográfico de Várzea de Calde, foi desenhado 
pela artista Cristina Rodrigues, um selo da marca em forma de 
carimbo, para ser aplicado pelas artesãs nas peças de linho. 
Esta iniciativa teve por objetivo a valorização do trabalho de 
artesanato que é feito nesta aldeia. Todos as peças de linho 
associadas ao Museu têm este carimbo.

Com vários anos de preparação, em 2018 a cidade de Viseu 
acolheu a 55ª edição do EUROPEADE, o maior festival europeu 
de folclore. O evento contou com cerca de 5400 provenientes 
de 24 países europeus, que durante 5 dias ocuparam as praças, 
ruas e jardins da cidade, criando uma verdadeira montra viva de 
diversidade e riqueza cultural das tradições europeias. (Viseu, 
2018) (Terra, 2018)

Para os habitantes da nossa terra, este foram dias preenchidos 
de cor, onde o contacto com outras tradições, culturas e 
saberes enriqueceram os nossos. É, por exemplo, do contraste 
entre danças e músicas que se notam as raízes que preenchem 
os produtos e os trajes que se envergam. Também aqui foi 
reconhecível o quanto do território se aplica nos dias de hoje, 
mimetizando o antigamente.

Foi do conhecimento que tenho da região de Viseu que partiu 
a ideia de explorar o conhecimento do povo (folclore – é uma 
palavra que tem origem no inglês, significando folk, «povo», e 
lore, «conhecimento». (CiberDuvidas, 2016) ) que existe de uma 
maneira tão singular nas aldeias.

Fig. 8. Carimbo da marca 
Linho de Várzea de Calde 
lançado em Feveiro 2018
Fonte: http://www.acade-
miadolinho.pt
2019
Edição por Ana Verónica 
2019

Fig. 9. Testes de aplicação 
do carimbo da marca 
Linho de Várzea de Calde 
por tecedeiras locais
Fonte: http://www.acade-
miadolinho.pt
2018
Edição por Ana Verónica 
2019

Fig. 10. Sessão de 
Encerramento do Festival 
Europeade em Viseu
Fonte: https://www.face-
book.com/europeadeviseu/
2018

Fig. 11.  Antiga Praça do Concelho, 
depois Praça Camões (actual Praça D. 
Duarte) (Retirado de ÍCONES E ENCE-
NAÇÕES, 2002: 102)
Fonte: http://cm-viseu.pt/guiareabcen-
trohistorico/capitulo3/index.php?pag=8
2018

Fig. 12.  Atual Praça D.Duarte em Viseu
Fonte: http://euamoviseu.com
2018

Estado da Arte Es
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Enquadramento Teórico

No que diz respeito ao enquadramento teórico, foi realizada 
uma pesquisa sobre os vários fundamentos teóricos para o 
desenvolvimento do projeto, como a valorização do artesanato 
na sociedade contemporânea. Assim, foram analisados alguns 
casos de estudo que complementam e mostram a pertinência 
da intervenção na região de Viseu.

Com a procura incessante por referências, em todas as fases 
do projeto aqui agrupam-se de uma maneira mais descritiva, 
com o intuito de sintetizar o resto do discurso do projeto.

Sendo a história contada num vai e vem contínuo, estes e 
outros projetos foram importantes desde o início da disciplina 
de Projeto no primeiro ano do Mestrado em Design, até à 
definição dos pormenores das peças finais.

A COMPLEXIDADE DO QUE ESTÁ EM VOLTA

3.

Fig. 13. Fios de linho em novelo de Brilhantina 
Gonçalves, Várzea de Calde 2019
Fotografia e edição por André Ferreira
2019

Desenho dos fios do linho
Ana Verónica
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Agricultura Lusitana

O projeto Agricultura Lusitana envolveu cerca de 150 
pessoas, vindas de 9 escolas superiores de design 
nacionais, 22 ateliers de artesanato, e uma equipa 
de design, que foram convidados a imergirem na 
realidade das aldeias e a inspirarem-se no contexto 
dos lugares para, a partir daí, criarem objetos 
significantes da memória e da identidade cultural, dos 
valores do território e do espírito português.

A exposição 2015-18 apresentou também novos 
projetos que combinam conhecimento, atração 
de novos atores e mobilização comunitária na 
busca por novos caminhos de ligação à terra e de 
transformação dos lugares. Reinventar a cultura dos 
lugares com as pessoas que neles habitam é uma 
linha de atuação das Aldeias do Xisto para criar valor 
social e económico do território. (Xisto, 2015a)

Desenho Etnográfico de Fernando Galhano

Fernando Galhano foi investigador-etnógrafo, desenhador e 
pintor, e um dos fundadores do Museu de Etnologia de Lisboa. 
Em colaboração com Jorge Dias, Ernesto Veiga de Oliveira, 
Benjamim Pereira e outros, participou em trabalhos que 
versaram temas tão diversos como a arquitetura popular, alfaia 
agrícola, sistemas de transporte, cestaria, olaria, tecnologia 
têxtil, sistemas de moagem e pesca. (Galhano, 1985)

Museu de Arte Popular

Inaugurado em 1948, o Museu de Arte Popular nasceu da 
reformulação do antigo pavilhão da “Secção da Vida Popular” 
criado para a Exposição do Mundo Português de 1940, com 
projeto da autoria dos arquitetos António Reis Camelo e João 
Simões. Foi concebido de acordo com o programa formulado, 
em 1946, por António Ferro, então diretor do Secretariado de 
Propaganda Nacional (SPN) sob a denominação de “Museu 
do Povo” e organizado de acordo com a divisão administrativa 
do território nacional da Constituição Portuguesa de 1933. 
(Cultural, 2019a)

Museu Nacional de Etnologia

O acervo do Museu Nacional de Etnologia reúne um total 
aproximado de 40.000 objetos oriundos de diversas partes 
do Mundo, embora as coleções mais representativas sejam 
as de Portugal, continental e insular, e as do antigo Ultramar 
Português. O museu disponibiliza a exposição permanente 
“O museu, muitas coisas”, constituída por sete núcleos de 
vigência rotativa: o teatro de sombras de Bali; as bonecas do 
sudoeste de Angola; as tampas de panelas com provérbios 
de Cabinda; máscaras e marionetas do Mali; instrumentos 
musicais populares Portugueses; as talas de Rio de Onor 
(núcleo dedicado a um objeto) e a escultura de Franklim 
(núcleo dedicado a um autor), que resultam, na sua maioria, 
de coleções estudadas através de um programa intensivo de 
estágios que o museu tem vindo a promover. (Cultural, 2019)

Fig. 14. Máscaras - Corrida 
ao Entrudo, da autoria de 
Beatriz Penas / Filipa Soares 
/ Isabel Ferreira / Margarida 
Olo / Rosa Azevedo / Viviana 
Schiano
Fonte: http://www.agricultur-
alusitana.com/pt/
2019

Fig. 15. Aldeia do 
Xisto
Fonte: http://www.
agriculturalusitana.
com/pt/
2019

Fig. 16. Desenhos de Rio de Onor retirados do Livro 
“Desenho Etnográfico de Fernando Galhano, I - Portu-
gal”
Fonte: https://desenhosetnograficos.wordpress.
com/2014/07/23/galhando-desenho-etnografico-3/
2018

Fig. 18. Carros de bois, na coleção da exposição perma-
nente no Museu Nacional de Etnologia
Fonte: http://www.patrimoniocultural.gov.pt/pt/mu-
seus-e-monumentos/
rede-portuguesa/m/museu-nacional-de-etnologia/
2018

Fig. 17. Primavera, Escultura em barro 
policromado, autoria/produção Estremoz
Fonte: http://www.patrimoniocultural.gov.
pt/pt/museus-e-monumentos/
rede-portuguesa/m/museu-de-arte-popular/
2018
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Barroca Produtos Artesanais e Turísticos

A par de outras experiências profissionais, a formação na 
área de história e património cultural deu a oportunidade 
de conhecer e trabalhar vertentes menos exploradas da 
história e cultura. Neste âmbito, a mediação cultural ligada à 
interpretação dos elementos patrimoniais de cada lugar sempre 
os atraiu. Para responder a esse desafio, iniciaram a missão 
de mostrar o Algarve numa perspetiva atraente e criativa. Têm 
50 ateliers e já participaram mais de 150 pessoas. Dedicam-
se a promover assim a região através da experimentação dos 
elementos patrimoniais. (Barroca, 2017)

Grupo do Risco

O Grupo do Risco é uma organização sem fins lucrativos 
para artistas profissionais e amadores, que visa promover a 
consciência pública dos valores ambientais através do uso 
de uma variedade de formas artísticas que inclui desenho 
e pintura, geralmente em um caderno de desenho, mas 
também fotografia e vídeo. O Grupo do Risco organiza visitas 
a áreas protegidas e outros ambientes com interesse de 
conservação, muitas vezes patrocinados por autoridades locais 
e organizações culturais. Cada visita, com duração de uma a 
duas semanas, assume a forma de uma residência artística 
durante a qual os membros do grupo individualmente (e 
algumas vezes coletivamente) interpretam o ambiente natural 
e humano usando o seu meio específico. Os resultados das 
residências são usados para criar exposições e publicar livros 
sobre essas áreas. (Risco, 2019)

Fig. 22. Workshop 
de Recuperação de 
Cobertura de Palheiro 
Circular
Fonte: https://www.
instagram.com/barro-
ca.cultura.turismo/
2019

Fig. 23. Workshop 
de Pinturas de Cal em 
Suporte de Gesso - 
UTL Castro Marim
Fonte: https://www.
instagram.com/barro-
ca.cultura.turismo/
2019

Fig. 25. Desenho 
Douro Internacion-
al, autoria de Sara 
Simões
Fonte: https://www.
grupodorisco.com/
international-dou-
ro-exped
2018

Fig. 24. Fotografia Douro Interna-
cional, autoria de
Fonte: https://www.grupodorisco.
com/
2018

Adélia Borges

Design + Artesanato foca a questão da identidade brasileira 
no trabalho de artesãos e designers na revitalização do objeto 
artesanal. Esse encontro gerou produtos de alta qualidade 
e ligados, nos motivos e nos materiais, às comunidades em 
que são feitos. Melhorou a vida dos produtores e utilizadores. 
Além disso, essa reunião ajuda a enfraquecer o preconceito 
que atribui conotação de inferioridade às coisas feitas à mão e 
de superioridade às coisas projetadas pelo intelecto. (Borges, 
2011)

Helena Cardoso

Helena Cardoso andou, ao longo de 
décadas, pelas serras de Portugal a ensinar 
mulheres a trabalhar a lã. Levou-lhes a 
inovação e fez delas criadoras de moda 
com respeito pela tradição. Eram mulheres 
perdidas nas serras. Perdidas na lavoura 
e na pastorícia, queriam ter um posto de 
trabalho e um ofício ligado à lã, mas sem 
perder o apego à terra. E conseguiram. E 
de tal maneira conseguiram que, um dia, 
tiveram como cliente a rainha Sofia de 
Espanha. Não sabemos os seus nomes, 
apenas conhecemos quem lhes deu a 
oportunidade de lavrar o terreno da moda. 
(Peixoto, 2015) (Cardoso, 2015) 

Fig. 19. Capa do livro 
“Design + Artesanato - 
O Caminho Brasileiro”  
de Adélia Borges
Fonte: http://www.
adeliaborges.com/
2018

Fig. 21. Capuchas em burel do Projeto “À Ca-
pucha” da autoria de Raquel Pais, Cecília Lages 
e Maria Ruivo, que desenvolveram a primeira 
coleção com Helena Cardoso
Fonte: https://www.portugaltextil.com/agasal-
hos-2-0/
http://acapucha.com/
2018

Fig. 20. Jaleca Mimosa, peça de Helena Cardoso, 
produzida na Serra do Marão
Fonte: http://www.helenacardoso.soft-ready.com
2019
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Rosa Pomar, Projeto Lã em Tempo Real

Rosa Pomar escreveu o livro Malhas Portuguesas, que documenta 
a história do tricot em Portugal e mostra várias peças tradicionais 
portuguesas, mas também modelos inspirados nestas. Participa 
também no Projeto Lã em Tempo Real, com Tiago Pereira, que 
documenta as práticas e memórias relacionadas com a lã no 
território português. (Pomar, 2019)

Projeto em Aberto

O Projeto em Aberto nasce da vontade e necessidade de 
repensar a cultura material atual, questionar como interagimos 
com os objetos, o que deles pensamos e as consequências das 
nossas ações e intervenções. Aliado à vontade de fortalecer 
o conhecimento das tradições portuguesas, trazendo-as à 
memória contemporânea, este não é apenas um guia para 
a construção de mais um objeto, mas sim um veículo de 
divulgação de cultura material.

O Projeto em Aberto - Número I, foca as suas atenções para o 
banco alentejano. Numa nova interpretação deste tradicional 
banco é oferecida, através de um desdobrável, a oportunidade 
de aprender a técnica do empalhamento, com o rigor, fidelidade 
e veracidade do trabalho dos artesãos alentejanos, que ainda 
sobrevive. (Aberto, 2018)

Projeto TASA

Junta designers e artesãos na criação de novas soluções para 
os produtos do artesanato do Algarve. Pretende valorizar a 
cultura local, criando produtos, desenvolvendo experiências 
criativas e a organização de eventos. (TASA, 2015)

Mario Trimarchi

Formado em Arquitetura, baseado em Milão, sempre trabalhou 
em projeto ligados ao design. Mario Trimarchi é caracterizado 
pelo seu método de conceção dos projetos, onde primeiro 
desenvolve sempre desenhos, mais ou menos abstratos, que 
servem de suporte ao produto final. Os seus objetos estão 
centrados na relação entre geometrias instáveis e esculturas, 
e quase sempre acompanhados de desenhos e pequenas 
histórias ilustradas. (Trimarchi, 2019)

Fig. 27. Ovelhas enfeitadas na festa de Nossa 
Senhora do Soito em Fernão Joanes, pesquisa 
realizada por Rosa Pomar
Fonte: http://aervilhacorderosa.com/tag/fer-
nao-joanes/
2012

Fig. 30. Projecto em Aberto - número I
Fonte: http://projectoemaberto.blogspot.com/p/o-projec-
to-em-aberto.html
2019

Fig. 31 Projecto em Aberto - número I, desenho 
para escultura da autoria de Mariana Fernandes
Fonte: http://projectoemaberto.blogspot.com/p/o-
projecto-em-aberto.html
2019

Fig. 32. Conjunto de Potes para cozinha em barro com 
tampas em palma entrelaçada
Fonte: http://projectotasa.com/produtos/cozinha/
2015

Fig. 29. Desenhos do vento para o 
conjunto de cestos “La Stanza dello 
Scirocco” (O quarto Scirocco)
Fonte: http://mariotrimarchi.eu/
la-stanza-dello-scirocco/
2009

Fig. 28. Candeeiro “La Stanza dello 
Scirocco all’alba e al tramonto” (
A sala Scirocco ao amanhecer e ao 
pôr do sol)
Fonte: http://mariotrimarchi.eu/
la-stanza-dello-scirocco-allal-
ba-e-al-tramonto/
2012

Fig. 26. Mulheres de 
Bucos foram convidadas 
a deslocarem-se a Lisboa 
para mostrar as etapas do 
trabalho artesanal da lã. 
Em colaboração com a 
loja de Rosa Pomar em 
Lisboa
Fonte: http://aervilha-
corderosa.com/colabo-
racoes-e-parcerias/
2012

Concluindo, depois deste capítulo tive acesso aos principais projetos ligados ao 
artesanato a nível português. Também se conseguiu perceber a diferença entre atuar 
a nível histórico e de recuperação, e a alteração de paradigma que poderá acrescentar 
valor ao projeto.
Do mesmo modo, foi importante encontrar algumas referências relacionadas com o 
desenho, seja do mundo rural, ou de produtos mais industriais.
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Projeto

Criar a partir do local a que pertenço. Viseu como o território, mas também com todas 
as experiências que vivi e conheço. Este lugar pode posicionar o seu artesanato como 
um conjunto de técnicas distintas, por se juntarem num território onde à partida não 
seria possível esta união.

Desenvolver este projeto tem por base outros projetos de referência, e por isso 
também espelha o método de trabalho dos mesmos:

CRIAR

“Estratégica – posicionar a marca como uma referência de sustentabilidade
Social – chamar novos atores para o território.
Produto – criar bens e serviços representativos da identidade local”
(Xisto, 2015)

“Estes desenvolvimentos têm que ser 
feitos a partir de argumentos concretos, 
imergindo no território de forma 
inclusiva com os habitantes do lugar, 
numa dinâmica de construção cujos 
valores saber fazer, estar e ser, têm que 
ser adquiridos por todos. Os princípios 
metodológicos do design na construção 
de interfaces entre as necessidades 
humanas e a natureza, devem ser 
unificadores, positivos e não podem 
assentar em modelos falaciosos.” 
João Nunes (Xisto, 2015)

4.

Fig. 33. Ínicio da base redonda para revestir 
garrafões em vime entrelaçado, Cestaria Sampaio, 
São João de Lourosa 2019
Fotografia por André Ferreira
Edição por Ana Verónica
2019

Fig. 34. Artesão e designer na oficina de trabalho 
da Cestaria em vime, Cestaria Sampaio, São João 
de Lourosa 2019
Fotografia André Ferreira 
Edição  Ana Verónica
2019
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Como se pode 
criar um conceito 
com todo este 
mapa conceptual 
e a tecnologia a 
desenvolver-se tão 
rapidamente nos 
dias de hoje?
(Cayatte, 2018)

A partir deste conhecimento, passou a ser importante perceber quais destes produtos 
teriam mais reconhecimento a nível local e, também fora do concelho e distrito. 
Mas a revitalização do artesanato pode passar por várias fases e não há uma 
resposta correta, há sim diferentes situações que exigem diferentes respostas. 
(Borges, 2011)

Poderia, por exemplo, ter optado por trabalhar a revitalização pela formação do 
cidadão comum, dando acesso ao conhecimento da técnica a qualquer pessoa 
que pudesse desenvolver o objeto alvo de estudo. (Exemplo do Projeto em Aberto 
anteriormente já referido no capítulo 3) 

Por isso, também os primeiros pensamentos para desenvolver este projeto, passaram 
pela possibilidade de ensinar e mostrar a outras pessoas que desconheciam a 
complexidade do artesanato, e dando-lhes a possibilidade de simplificar. Começou-se 
pela análise a estas técnicas artesanais, para funcionar como uma base de dados, 
que possibilitasse o desenvolvimento de vários produtos.

Apesar da tecnologia prometer, e permitir, que as pessoas se tornem mais 
inteligentes, mais eficazes e até mais felizes, uma incógnita sempre paira no ar – será 
que a tecnologia consegue mesmo cumprir tudo aquilo que promete? A que preço? As 
promessas sedutoras e a aceleração do ritmo da inovação podem estar a deixar-nos 
hipnotizados, em vez de nos apoiarmos na tecnologia como recurso à vida. (Naisbitt, 
1999)

Passando ao conhecimento e análise do território comecei por pesquisar todas as 
técnicas artesanais, produtos naturais e produtos locais. O primeiro contacto que fiz, 
foi com o Gabinete das Freguesias da Câmara Municipal de Viseu, onde tive acesso 
a uma base de dados onde constam várias informações cedidas pela entidade, 
que pode estar mais perto de cada localidade, a Junta de Freguesia. Das várias 
informações é importante salientar os produtos artesanais, as romarias e os produtos 
agroalimentares. 

Fig. 35. Mapa dos Produtos Agroalimentares 
e Produtos Artesanais do concelho de Viseu
Dados disponibilizados pelo Gabinete das 
Freguesias da Câmara Municipal de Viseu
Descritivo em anexo
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Fig. 36. Mapa conceptual do projeto, aquando 
da tomada de consciência do território e recursos 
disponíveis
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Partindo dos produtos e das técnicas dos artesãos, começando por aquelas com 
mais significado económico, cultural e social no concelho pretendeu chegar-se ao 
reconhecimento do artesanato por parte de outros públicos, com produtos de valor 
acrescentado, que simultaneamente enaltecem a técnica.

Vários foram os momentos em que fui confrontada pela viabilidade de fazer um 
projeto com base no artesanato. No entanto, Adélia Borges no seu livro afirma 
que artesanato poderia ter os dias contados por causa da standardização e 
desenvolvimento da indústria, mas existe, no entanto, a autenticidade, a boniteza torta 
(expressão de Cecília Meirelles) referindo a beleza da imperfeição (Borges, 2011), 
que só as mãos dos artesãos nos podem dar. Acredito que as pessoas cada vez mais 
procuram e querem encontrar experiências únicas e reais feitas por pessoas reais.

Ainda assim a que preço mantemos a autenticidade de um lugar quando o mostramos 
a todos? Esta situação está diretamente ligada ao turismo em crescimento, que 
leva as pessoas a procurar os lugares mais autênticos, mas também os abafa por 
passarem a ser conhecidos. Temos o exemplo de locais em Portugal que mal são 
habitados por pessoas nascidas lá, as “pessoas reais” e os “lugares reais” que 
os turistas procuram deixam de existir por estes os tomarem como seus. Há a 
necessidade de avançar para a simplificação dos objetos artesanais, mas também 
dar alguns passos atrás, mostrando respeito pela autenticidade das pessoas que os 
fazem. Ir dando luz.

Há um campo muito vasto de produtos artesanais no concelho de Viseu. Isso faz com 
que a maioria das intervenções sejam feitas superficialmente e não numa dimensão 
mais profunda. O artesanato apresenta-se sem novas aplicações. Assim, encontra-
se a oportunidade de conhecer o passado através da descrição de histórias e dos 
saberes dos artesãos. Ou seja, a criação de uma nova proposta para o artesanato 
onde objetivo é de conjugar o conhecimento antigo com o novo.

PROPÓSITO

“Os novos homens e mulheres pós-modernos estão constantemente a 
procurar por novas experiências vividas, assim como seus pais e avós 
burgueses estavam continuamente a tentar fazer novas aquisições. As novas 
indústrias da cultura, uma após a outra, estão a criar um número quase 
infinito de roteiros para proporcionar experiências de vida, assim como as 
indústrias manufatureiras providenciam um vasto número de produtos para 
serem comprados” (Rifkin, 2000, p. 211, tradução própria)

Levantamento Etnográfico, transmissão do 
conhecimento, comunicação do território e das 
tradições, preservação e valorização do território 
e das memórias. 

Fig. 37. Ilustrações a partir de gravura em linóleo das 4 técni-
cas do projeto (de cima para baixo): Rendas de Bilros, Linho, 
Flores de Papel e Cestaria. 2018
Ana Verónica
No âmbito da cadeira de Ilustração lecionada por Joana 
Quental no Mestrado em Design da Universidade de Aveiro

Projeto
Pr

oj
et

o



42 43

Depois de falar com o Município de Viseu (mais 
concretamente com o Gabinete das Freguesias da 
Câmara Municipal de Viseu), percebi a dinâmica que 
já existe em vários eventos a nível do artesanato de 
Viseu, concluí que os produtos mais representativos 
do concelho e nos quais me vou debruçar são: o 
linho – que é uma produção inteiramente artesanal 
em todo o processo de desenvolvimento da planta 
(linhaça) até ao tecido; as rendas de bilros – que 
estão mais concentradas no litoral, e por isso 
torna-se relevante perceber a presença no interior; 
as flores de papel – com apenas uma artesã em 
Viseu, é uma técnica usada em diversas romarias 
no país; e a cestaria – presente sempre nas regiões 
mais rurais, traz um grande valor conjugada com 
os outros produtos. Tendo em conta a disposição 
dos produtos em Portugal é uma vantagem estar a 
analisar um local onde estão presentes os quatro 
produtos e técnicas, porque os torna particulares. 
Também por estas técnicas se encontrarem em 
vários pontos do concelho, conseguimos abranger 
uma grande área e distribuir a intervenção deste 
projeto.

Analisando ainda outra componente relevante são 
as indústrias do Concelho de Viseu, onde há um 
total de 9770 empresas registadas. Podemos ver 
que a cestaria, a fabricação de Têxteis e vestuário 
aparecem mais uma vez como sendo um ponto 
muito relevante. Fazendo o contraponto para análise 
feita aos produtos da região, vê-se que há mercado 
e predisposição do público para estes produtos. 
(Notícias, 2019)

São de salientar as zonas do país que têm ainda ativas as técnicas artesanais 
desenvolvidas neste projeto. Por exemplo, em Famalicão foi criado um programa 
integrado de produção-aprendizagem dedicado à educação e investigação do têxtil, 
que pretende recuperar uma base de conhecimento das técnicas de produção do 
Linho. (Portugal, 2017) Em Tomar  realiza-se de quatro em quatro anos, a tradicional 
Festa dos Tabuleiros, onde são decorados com flores de papel colorido, espigas de 
trigo e pão que são colocados num cesto de vime envolvido por um pano branco. 
(MyownPortugal, 2015) No caso da Renda de Bilros, Peniche é um ponto muito 
importante. Tendo atualmente uma Escola Municipal dedica a este ofício, foi durante 
a segunda metade do séc XIX que teve o seu apogeu, patenteando oficinas e 
desenhos artísticos. (Peniche, 2019)
A Cestaria pode encontrar-se em maior abundância na zona Norte do país, e podem 
encontrar-se trabalhos em verga, junco, palha centeia e madeira.  (Portuguesa, 2015)

Fig. 39. Mapa da localização 
das técnicas artesanais estu-
dadas no projeto TRAMA, 
no concelho de Viseu 

Fig. 40. Mapa das técnicas artesanais 
estudadas no projeto TRAMA, em 
Portugal. Informações recolhidas nas 
fontes citadas no texto que sucede à 
imagem.

Fig. 38. Gráfico das empresas do concelho de 
Viseu,visualizando a importância dos têxteis e 
da cestaria.
Fonte: https://www.infoempresas.com.pt/Con-
celho_VISEU.html
2018
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Com intuito de conhecer todas as características das técnicas escolhidas, pretende-se 
associar a cada uma delas um Artesão/Produtor, um local, uma técnica, um ou vários 
materiais e uma marca. 

Serão produtos no singular, porque cada uma destas técnicas, não sendo única no 
país, é feita da circunstância onde é criada. “O homem é a sua circunstância.” Estamos 
sentados aqui, mas se for lá fora e cair uma árvore, é uma circunstância diferente. 
(Cayatte, 2018)  Não é possível considerar o ser humano como sujeito ativo sem levar 
em conta simultaneamente tudo o que o circunda, a começar pelo próprio corpo e 
chegando até ao contexto histórico onde se insere. (Ortega y Gasset, José, 1998)

PRODUTOS NO SINGULAR

Fig. 42. Desenho de um Pique para renda de 
bilros, Aurea de Campos Monteiro
Arquivo pessoal de Etelvina Dias

Fig. 41. Artesã Marta Dias a mostrar 
algumas das suas rendas em sua casa
Fotografia André Ferreira
Edição Ana Verónica
2019
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Local: Freguesia de Calde, Viseu
Técnica: Produção artesanal de todo o processo do linho
Material: Linhaça 
Artesão/Produtor: Casa da Lavoura e do Linho (Estrela Maurício, Brilhantina Gonçalves) 
Marca: Casa da Lavoura e do Linho, Museu/oficina do Linho

“Desde sempre e com absoluto pragmatismo, as aldeias da freguesia de Calde foram-se 
especializando em algumas atividades, que não a agricultura e pecuária, as quais todas 
elas (as outras aldeias) desenvolviam. Essa especialização ocorria divo a dois níveis de 
fatores: por um lado, a competência técnica que determinados habitantes revelavam 
em algumas dessas atividades e, por outro, as condições geomorfológicas das aldeias, 
que favoreciam determinadas atividades em detrimento de outras. Assim sendo, na 
aldeia de Várzea de Calde existiam carpinteiros (pela proximidade florestal) e tecedeiras 
de linho (pela qualidade do linho, dada a presença abundante de água) (…)” (Costa, 
2018, pag 33) 

Nesta freguesia realiza-se manualmente, até aos dias de hoje, todo o ciclo do linho. 
Há ainda 16 teares em laboração na freguesia de Calde, havendo também um no 
Museu e Oficina dedicada à produção e venda do linho. Este produto sempre teve um 
papel preponderante na economia da freguesia, tendo-se tornado reconhecido em 
todo o distrito.

É caracterizado por uma produção lenta e cara, e porconseguinte as artesãs 
trabalham essencialmente por encomendas, tendo pouco produto em stock para 
mostra do público. No entanto isto torna o produto único pelo que é mais marcante 
para um público alvo mais específico.

O processo de criação do linho foi-me apresentado por várias artesãs, mas fiquei a 
conhecê-lo melhor no livro no qual participaram intitulado Várzea de Calde: Uma Aldeia 
tecida a Linho. “As voltas que o linho dá: Lavrar a Terra, semear o linho, regar e mondar 
o linho, arrancar o linho, ripar o linho, aguar, maçar, tascar, sedar, fiar, ensarilhar, cozer as 
meadas, secar as meadas, embarrelar as meadas, corar as meadas, dobrar os novelos, 
urdir a teia, montar a teia, encher a canela, tecer o linho.” (Costa, 2018)

Linho de Várzea de Calde

Fig. 43. Novelos de Linho e linha de Algodão, 
Brilhantina Gonçalves, 2019
Fotografia e Edição André Ferreira
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Fig. 45. Tear com teia começada e lançadeira 
(ferramenta para passar o linho pelos fios no tear), 
Brilhantina Gonçalves, 2019
Fotografia e Edição André Ferreira

Fig. 46. Maria de Jesus Chaves na Casa da 
Ribeira, Viseu (anos 90). Arquivo pessoal de 
Maria de Jesus Chaves. Retirado do livro “Várzea 
de Calde - Uma aldeia tecida a linho” de Luís 
Gomes da Costa

Fig. 44. Trabalhando no tear, Brilhantina 
Gonçalves, 2019
Fotografia e Edição André Ferreira
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Local: Freguesia de Fragosela, Viseu
Técnica: Dobragem de papel
Material: Papel de seda, cola, arame, fio de prata, penas de galinha
Artesão/Produtor: Lucília Rodrigues
Marca: não existe

Esta tradição nasceu na freguesia de Fragosela em Viseu e tem mais de 300 anos. 
Começaram por serem feitas como uma forma de obter mais rendimento para 
algumas famílias em feiras religiosas locais, onde se acabou por formar a tradição 
dos namorados trocarem flores deste género com quadras de amor que simbolizavam 
a oficialização do romance. São feitas artesanalmente em papel de seda, cola, fio 
de prata e arame. Neste momento apenas uma artesã faz estas flores, tendo muita 
procura em museus locais onde estão expostas.

É um produto muito reconhecido pela comunidade local. Caracteriza-se por uma 
produção lenta, os materiais são de fácil acesso, no entanto como são realizados 
apenas por uma artesã, para ter este produto é necessário fazer encomendas 
específicas.

Flores dos Namorados 
de Fragosela

Fig. 47. Flores de papel na oficina 
da artesã Lucília Rodrigues 2019
Fotografia e Edição André Ferreira

Fig. 48. Flores dos namorados no Museu Casa da Ribeira
Fonte: https://visitviseu.pt/museu.php?item=44
2018
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Fig. 49. Fio de prata para fazer flores de papel, oficina da 
artesã Lucília Rodrigues, 2018
Fotografia e edição por Ana Verónica

Fig. 50. Artesã e designer na oficina de Lucília Rodrigues,  2019
Fotografia e edição por André Ferreira
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Local: Freguesia de Lapa do Lobo (concelho de Nelas, distrito de Viseu) e 
Freguesia de Boa Aldeia, Farminhão e Torredeita, Viseu
Técnica: Rendas de Bilros
Material: Linha de algodão, bilros1, almofada e cavalete
Artesão/Produtor: Fundação Lapa do Lobo (Marta Dias) e Casa de Bilros 
de Farminhão (Ercília Coelho e Elza Fernandes)
Marca: não existe

Este tipo de renda é originário das zonas costeiras de Portugal, como Peniche e 
Vila do Conde, onde as mulheres dos pescadores trabalhavam as redes enquanto 
os homens iam para o mar. As rendas de bilros vieram para a zona de Viseu através 
das famílias brasonadas que ali viviam e tinham posses para irem para outras zonas 
do país. Ao longo do tempo esta tradição foi passada de geração em geração até à 
criação de uma Escola de Rendas de Bilros em Farminhão no ano de 1917. Apesar 
de nos últimos anos o número de pessoas que sabem fazer este tipo de renda ter 
diminuído, foi reabilitada a escola onde neste momento estão ativamente 7 pessoas 
a criar produtos tracionais a pedido de várias encomendas. Para além disso, com o 
intuito de promover a técnica, fazem também diversas oficinas nos museus da cidade 
e eventos regionais. 

É um produto muito reconhecido pela comunidade. Caracteriza-se por uma produção 
lenta, e a matéria prima (linha de algodão) são de fácil acesso.

Também noutra parte do concelho, na localidade de Nelas, recentemente as Rendas 
de Bilros passaram a ter alguma importância. Esta técnica é ensinada na Escola 
da Fundação Lapa do Lobo a homens e mulheres desempregados, com o intuito 
de preservar o património da localidade. A artesã responsável por ensinar nesta 
fundação aprendeu a técnica muito jovem, em Torredeita (anteriormente falada), 
com três mulheres que faziam parte da segunda geração das Rendas de Bilros em 
Torredeita e Farminhão. 

Rendas de Bilros
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Fig. 51. Renda da Espiga, feita por 
Rosa, pioneira em ensinar Rendas de 
Bilros em Torredeita
Arquivo da Escola de Rendas de 
Bilros de Farminhão
Fotografia e edição por Ana Verónica
2019
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Fig. 53. Renda da Aranha, Ercília 
Coelho na Escola de Rendas de Bilros 
de Farminhão
Fotografia e edição por Ana Verónica
2019

Fig. 54. Almofada, bilros, pique e 
renda começada de Marta Dias, Lapa 
do Lobo 2019
Fotografia por André Ferreira
Edição por Ana Verónica 
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“Em Portugal, a arte da renda de bilros é praticada em várias regiões do 
país, com especial expressão nas zonas piscatórias do litoral, onde esta 
arte é antiquíssima. A origem deste artesanato é atribuída ao oriente, da 
China ou da Índia, tendo chegado a Portugal através da Itália. Os padres 
encomendavam as rendas de Milão e de Bruges para os seus trajes e as 
noivas para os seus vestidos. A renda de bilros é realizada sobre uma 
almofada dura chamada o “rebolo”, (*) feita de pano grosso cheia de palha 
e algodão. A almofada fica sobre um suporte de madeira, ajustável, de 
forma a ficar à altura do trabalho da rendilheira. No rebolo, é colocado um 
cartão perfurado, chamado “pique”, onde se encontra o desenho da renda, 
feito com pequenos furos. Nos furos a rendilheira espeta alfinetes, que 
desloca conforme o desenho do trabalho. Os fios são manejados por meio 
de pequenas peças de madeira torneada chamados os “bilros”. O número 
de bilros utilizado varia conforme o trabalho do desenho. Apesar dos 
trabalhos de bilros não serem muito comuns hoje em dia, ainda há quem dê 
continuidade a esta arte. Em Torredeita, na Beira Alta, a Sr. Áurea Monteiro 
de 72 anos, continua esta tradição e o laboro deste produto é totalmente 
executado à mão, como ilustram as fotografias.” (Toronto, 2009, pag 50)

(*) em Torredeita e 
Farminhão dava-se pelo 
nome de almofada e o 
cavalete.

Fig. 52. Áurea de Campos 
Monteiro fazendo Renda de 
Bilros 2009
Fonte: Revista Casa das 
Beiras, arquivo pessoal de 
Etelvina Dias

1. Bilros são os instrumen-
tos de madeira que as ren-
deiras usam para entrelaçar 
sucessivamente a linha.
Ercília Coelho 2018
Entervista em Anexo
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Local: Freguesia de São João de Lourosa, Viseu
Técnica: Dobragem de fibras naturais
Material: vime (ramos do Vimeiro)
Artesão/Produtor: Fernando Sampaio
Marca: não existe

A cestaria sempre teve presença em Viseu, sendo a mais conhecida a Cestaria 
Sampaio. A maioria do vime é produzido na localidade onde este artesão (Fernando 
Sampaio) trabalha. A principal utilização dos cestos é o transporte de produtos, seja 
em cestos para piquenique, cestos tipo mala de senhora, e outros semelhantes. Há 
assim uma grande variedade de produtos provenientes desta técnica.

O artesão que trabalha nesta técnica aprendeu o ofício de família, tendo aprimorado 
o seu trabalho com formações e estudos nesta arte. Participa em várias feiras de 
artesanato pelo distrito e desenvolve muitos produtos por encomenda. Até este 
momento não tem nenhum aprendiz, no entanto tem ensinado a diversas pessoas.

Cestaria

Fig. 55. Fernando Sampaio entrelaçan-
do o vime para fazer uma “carapuça” 
de garrafão 
Fotografia e edição por André Ferreira
2019
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Fig. 56. Tampa de cesto de piquenique, 
oficina de Fernando Sampaio, 2018
Fotografia por André Ferreira
Edição por Ana Verónica
2019

Fig. 57 e 58. “Arte de Trabalhar em 
Vime” por Fernando Sampaio
Fonte: https://visitviseu.pt
2018

Fig. 59. Cesto em vime corado por 
Fernando Sampaio, 2019
Fotografia e edição por André Ferreira
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Quando foi a tomada de consciência deste projeto? A história 
só pode ser contada com todos os factos e experiências até 
este ponto. Mas principalmente, com a tentativa de construção 
de uma identidade para a disseminação do projeto neste 
território. E qual a tipologia, as características, destes novos 
produtos?

Uma das questões sempre presente foi a distinção entre 
designer e artista. Em que parte atuam os diversos 
intervenientes deste projeto? Qual o diálogo necessário para 
a criação dos produtos, como deve ser feito, e que questões 
levanta para o desenvolvimento dos mesmos. De quem é o 
produto? Qual o papel do designer e qual o papel do artesão? 
Será função do artesão criar arte?

A identidade coerente para o projeto começou 
a decisão da nomenclatura do mesmo. Trama 
é exatamente o significado da palavra: o enlace 
dos fios, as histórias, pessoas e materiais que se 
cruzam e se desenvolvem. É possível chegar a 
trama como a possiblidade de criar a transformar 
as técnicas e os significados.

Alargar o ponto de vista dos artesãos com a 
visão dos designers para produzir produtos com 
novas narrativas, novas tecnologias, que sejam 
diferenciadores. Há uma criação partilhada, onde 
como designer atuo no desenho dos produtos 
e como intermediário opero entre o artesão e o 
público.

O projeta assenta assim em dois grandes pilares, 
criar e revitalizar. No entanto este projeto só 
se concretiza se houver diálogo entre as duas 
partes. Direcionar o artesanato para um mercado 
contemporâneo para criar valor.

CRIAR > REVITALIZAR 

>> criar objetos. Os produtos criam oportunidades e possibilitam 
aos artesãos continuarem o seu trabalho. Ou seja, um projeto 
criado do Produto para os Artesãos. De dentro para fora.

REVITALIZAR > CRIAR

>> criar a necessidade de haver artesãos a trabalhar nestas 
técnicas. Desenvolvem-se novos projetos para que as técnicas 
artesanais não desapareçam. Ou seja, o projeto é criado dos 
artesãos para os produtos. De fora para dentro.

“Num extremo, temos, então o artista puro, ao estilo 
romântico, com as suas ideias subjetivas, absolutas, 
indiscutíveis; no outro, o designer objetivo, racional 
exacerbadamente lógico, que pretende justificar tudo 
o que faz com argumentos por vezes forçados.”
(Munari, 1966)

“O designer não executa à mão o seu trabalho, salvo 
o modelo, pelo que a noção do “feito à mão” não 
tem sentido para ele, referindo-se, quando muito, 
à qualidade artesanal de uma peça. (…) Assim, 
escolhe os materiais mais convenientes, as técnicas 
mais adequadas, testa as possibilidades de ambas, 
considera a componente psicológica, o custo, todas 
as funções.” (Munari, 1966)

“Os designers profissionais e os 
fazedores redefinem a identidade do xisto 
juntamente com os habitantes e outros 
interessados. A prática do design é fazer, 
mas fazer algo que permita às pessoas com 
novas competências aumentar as suas 
capacidades. Isto é design ativista. Onde 
a visão é autonomia e não dependência, 
orgulho e não servidão, e sustentação 
significativa que celebre as suas origens.” 
Alastair Fuad-Luke (Xisto, 2015)

TRAMA, produtos artesanais de Viseu

Fig. 61. Desenhos das Flores dos namorados de Fragosela 
aquando do primeira contacto com a artesã.
Autoria Ana Verónica
2017

Fig. 60. Bordados feitos pelos artesãos de 
Muzambinho, estado de Minas Gerais, para a 
marca Amaria.
Fonte: Design + Artesanato da autoria de 
Adélia Borges, 2011

tra • ma 1

tra • ma 2

(latim trama, -ae)

(alteração de trâmuei,
do inglês tramway)

1. Fio que a lançadeira estende por entre os 
fios da urdidura.

2. Seda mais grosseira que se mistura com 
outro melhor ou com o estambre.

3. Fio grosso e dobrado com que se fazem 
colchas e outras obras.

4. Material feito com fios que passam alter-
nadamente por cima e por baixo de outros 
que lhes são perpendiculares.
= TECIDO, TEXTURA

5. Estrutura feita de materiais que se cruzam.

6. Enredo; intriga; maquinação; conspiração.

7. [Antigo]  Doença ou mal contagioso.
= PESTE, TRAMO

[Pouco usado]  O mesmo que trâmuei.

substantivo feminino

substantivo masculino

“trama”, in Dicionário Prib-
eram da Língua Portuguesa 
[em linha], 2008-2013, https://
dicionario.priberam.org/trama 
[consultado em 23-07-2019].

 (Priberam, 2019b)
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O primeiro foco foram as tramas que 
estão presentes em cada técnica, no 
material enquanto é trabalhado. Quase 
como o enredo das histórias e vidas 
destes artesãos.

O linho é tecido num tear tradicional, 
onde se foram buscar as principais 
tramas e se foram trabalhando o 
tamanho e a forma para ser possível 
um grande nível de abstração. A 
principal característica aqui é o enlace 
dos fios, que num pano de linho não é 
completamente visível a olho nu.

As flores têm a sua principal 
característica na sobreposição do 
material, ou seja, são camadas sempre 
iguais, mas para cada parte da flor, uma 
cor e um número diferente de folhas de 
papel. Por isso a trama e a passagem 
de luz pode ser feita pela quantidade de 
camadas de papel presentes em cada 
flor, ou pela cor de que são feitas.

As rendas de bilros têm um enorme 
grau de complexidade e há uma grande 
variedade de pontos e padrões. Muitas 
vezes são as artesãs que juntam 
desenhos que já conhecem para fazer 
novos. Então trabalhei separadamente 
alguns padrões utilizados nas rendas, 
percebendo que podem ser alterados 
pela repetição ou aumento da escala.

A cestaria tem um grau de enlace do 
material muito semelhante ao linho. No 
entanto pode-se perceber que a trama 
nos dá um resultado completamente 
diferente onde os espaços vazios podem 
ser trabalhados de forma a passar a luz 
de uma maneira muito distinta.

Tramas

Interpretar respeitando as 
técnicas para criar padrões, 
novos padrões.

Fig. 62. Esta é uma cola-
gem comparativa das peças 
feitas pelas técnicas arte-
sanais estudadas (Linho, 
Flores de papel, Rendas 
de Bilros e Cestaria) e das 
Tramas/Padrões que são 
criados por as mesmas, 
alterando principalmente a 
escala de visualização
Fotografias e edição por 
André Ferreira e Ana 
Verónica
2018 e 2019
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A marca, a identidade e comunicação, funciona 
como a rede de acesso à informação. Torna-se 
a primeira parte do Projeto que o público vê, por 
isso pretende ser a forma mais simples pela 
qual podemos olhar para as tramas e padrões do 
artesanato.

A marca, o desenho da mesma, assume-se como 
uma janela para olhar para dentro do artesanato, 
dos desenhos. Simultaneamente, é uma metáfora 
da translucência que os materiais demonstram na 
relação que é explorada com a luz.

Com o objetivo de ser dinâmica, tem uma 
infinidade de desenhos que a completam. A 
identidade passa também por mostrar ao público 
de onde vêm os produtos, e o próprio projeto. Os 
suportes podem ser vários, do vídeo aos cartazes.

Marca e identidade

Fig. 63. Logótipo TRAMA, com 
ilustrações das técnicas artesanais 
estudadas

Fig. 64. Logótipo TRAMA, versão amarelo

Fig. 65. Identidade TRAMA, exemplo de 
cartaz com produtos artesanais e ilustração 
abstrata 

Fig. 66. Identidade TRAMA, exemplo de 
cartazes no Museu Casa da Ribeira em Viseu
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Como cativar o público a visualizar as tramas que está habituado a ver em produtos 
artesanais feitos da mesma forma durante anos e anos seguidos?

Pretendeu-se desenvolver um mostruário de texturas, padrões e tramas, num formato 
comum a todos, em vez de comprometer o que se vê através da forma assumida. 
Para cada técnica desenvolveram-se, em conjunto com os artesãos, amostras todas 
elas quadrangulares.

Na cestaria, em conjunto com o artesão Fernando Sampaio, decidimos que as peças 
teriam 50x50 cm, com o intuito de tornar a visualização do material e da técnica 
mais expressiva. Primeiramente foram realizadas cinco peças, integradas no Livro da 
Trama, onde desenhos e especificações são apresentadas.

A discussão das tramas a realizar por Fernando foi de uma aprendizagem espantosa! 
Não só por ter um artesão, com grande experiência a pensar sobre novos desenhos, 
mas também pelas explicações que foi dando, num tom mais ou menos amedrontado 
por perguntar por especificações que ele próprio não se tinha perguntado. Como 
por exemplo com quantos vimes realizava um determinado desenho, ou o porquê de 
começar de uma maneira e não de outra. (Figura 66.)

Passado um tempo, quando me fui encontrar com estas cinco primeiras amostras das 
principais tramas da cestaria, a experiência foi avassaladora. A sensação de ver num 
simples plano, contido, mas numa escala maior e formato diferente, a técnica a que 
muitas vezes nem se presta atenção, especialmente quando está presente em objetos 
que todos estamos habituados a ver.

O que sem dúvida também marcou foi o testemunho do artesão, ao dizer que nunca 
tinha visto assim a sua técnica, e nunca tinha pensado em colocá-la assim.

“Isto até numa parede 
ficava tão bonito, já viu?” 
Fernando Sampaio, artesão 

As tramas, na forma

Fig. 68. Artesão a trabalhar numa 
amostra de vime redondo, Cestaria 
Sampaio 2019
Fotografia e edição por Ana Verónica
2019

Fig. 67. Base de cesto redondo - início
Fotografia e edição por André Ferreira
2019

No linho, foi importante mudar a escala das amostras. No início,  o objetivo era 
serem de um tamanho inferior ao da cestaria, por ser uma técnica normalmente 
feita também a uma escala menor. Depois de entrar em contacto e visitar artesãs 
de Várzea de Calde, como a dona Brilhantina e a dona Estrela, percebi que muitas 
vezes tem de ser a forma a adaptar-se à técnica. Por a dona Brilhantina ter em mãos 
um trabalho que lhe ocupava uma teia1 de 70 cm, conhecia a dona Estrela, que tinha 
no tear uma teia de cerca de 30 cm. Esta, mais pequena, era o ideal para fazermos 
amostras do Linho de Várzea de Calde e dos desenhos mais usados.

Fig. 69. Puxadinhos2 contados de linha de algodão em 
pano de linho. Brilhantina Gonçalves 
Fotografia e edição por André Ferreira
2019

Confirmou-se a importância de trazer estas técnicas para 
outra escala, outro plano, outras formas. Deu-se oportunidade 
ao artesão de participar e se sentir o seu método de trabalho 
mudar. A pedido de uma peça maior e com outro efeito, foi o 
artesão quem alterou a maneira de trabalhar, manobrando o 
vime num plano vertical em vez de horizontal como sempre 
tinha vindo a fazer. (Figura 67.)

1. Teia são o conjunto dos 
fios de linho que estão no 
tear onde é tecido o pano. 
Brilhantina Gonçalves 
2019
Entrevista em Anexo

2. Puxadinhos são os 
fios de linho ou linha de 
algodão que são puxados 
para fora da teia, para de-
senhar motivos no pano. 
Brilhantina Gonçalves 
2019
Entrevista em Anexo

Projeto
Pr

oj
et

o



70 71

Depois de ver os cadernos, já um pouco velhos, com desenhos de pontos e 
motivos para aplicar no Linho (Figura 72.), e ouvir as histórias do porquê de se 
terem encharcado em água, percebi que teria de escolher alguns desenhos que 
funcionariam como desenhos tipo de todos os que estas artesãs fazem nos seus 
teares.

As principais peças de linho, são as que fazem referência à diferença entre o próprio 
linho, pois temos uma amostra de linho e outra de estoupa (Figura 70). Escolhemos 
as flores de oito pétalas, três variedades numa amostra, para espelhar mais 
concretamente que há várias possibilidades no mesmo desenho, e por ser mesmo 
isso que estas artesãs fazem: criam novos desenhos a partir de outros. Por ainda 
usarem os desenhos mais antigos e manterem viva a importância deles, uma das 
amostras representa dois tipos do mesmo desenho, mas com ligeiras diferenças na 
posição dos puxadinhos, por antigamente“não se contarem as linhas, era tudo 
mais à toa”, como contam as artesãs.

Fig. 72. Pormenor de puxadinho de linha de 
algodão em pano de linho, Brilhantina Gonçalves
Fotografia por André Ferreira
Edição por Ana Verónica
2019

Fig. 73. Desenho em papel quadriculado de 
puxadinhos para pano de linho, Estrela Maurício
Fotografia e edição por Ana Verónica
2019

Fig. 70. 
Esquerda: Puxadinhos contados de 
linho em pano de linho.
Direira: Puxadinhos “à toa” de 
linho em pano de linho. Brilhantina 
Gonçalves 
Fotografia e edição Ana Verónica
2019

Fig. 71. Comparação entre Estoupa (esquerda) e pano de Linho (direita) das amostras 
realizadas por Estrela Maurício, 2019 
Fotografia e edição por Ana Verónica
2019
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72 73Para as amostras da técnica das flores dos namorados de Fragosela, fiz vários 
estudos de como agrupar cada parte importante em amostras da mesma tipologia 
usada nas outras técnicas. Sendo o objetivo todas obedecerem a uma forma comum, 
o quadrado, foi necessário desconstruir para criar. Esta foi uma fase muito apoiada 
pela artesã Lucília que teve a capacidade de discutir a viabilidade das amostras. 
Tivemos o caso da possibilidade de alterar, por exemplo, as franjas das flores: 
aumentá-las em largura ou comprimento. No entanto, facilmente se percebeu que 
seria desrespeitar a técnica e o material, que não tem capacidade para fazer o mesmo 
efeito de amostra quadrangular como nas outras técnicas artesanais.

Por isso, no caso das flores de papel, passou-se por várias fases de experimentação. 
Não querendo desviar a atenção das próprias flores para uma estrutura que as 
pudesse manter no formato ideal da amostra, foram feitas experiências com 
Resina Epoxi. Tendo sido importante a separação dos vários componentes em 
todas as técnicas, foram usadas as partes das flores e cobertas com esta resina. 
Este material confere propriedades rígidas ao conteúdo com o qual se cobre e 
mantém a transparência, o que resultou em formas que deixam passar a luz pelos 
papeis coloridos de que são feitas. No entanto, será que é exequível para ser usado 
futuramente em peças mais complexas? 

A renda de bilros, por se assemelhar à técnica do Linho e da Cestaria foi facilmente 
ajustável ao formato da amostra, resultou contudo em produtos muito frágeis. A 
principal dificuldade foi integrar numa estrutura que mantivesse a amostra fácil de 
manusear. Percebeu-se também com as amostras realizadas pelas artesãs Ercília e 
Elza que os produtos que adviessem desta técnica tinham de ser mais pequenos do 
que no artesanato restante.

As principais amostras foram criadas pela artesã Marta, que é responsável por 
ensinar esta técnica na Fundação Lapa do Lobo. Foi depois de conhecer melhor 
a maneira como é ensinada e aprendida a Renda de Bilros neste contexto que 
percebemos quais os pontos e padrões deveriam ser colocados nas amostras de 
10x10 cm.

As rendas de bilros foram a técnica onde se tornou mais importante o modo como 
as amostras eram fotografadas. Já Adélia Borges, no livro “Design e Artesanato – o 
caminho brasileiro”, mostrou a relevância de colocar um plano preto atrás das rendas 
que estão a ser fotografas. Por isso, foi usada a mesma técnica.

Concluindo, as tramas na forma, foi depois da análise do artesanato, uma 
componente importante para haver a possibilidade do afastamento dos produtos que 
atualmente fazem estas técnicas. Todas as tramas passaram a estar no mesmo plano 
e forma. Não na mesma escala, porque se percebeu que os materiais não poderiam 
pertencer à mesma escala. Temos agora a possibilidade de passar de novo a uma 
tridimensionalidade mais complexa e útil ao quotidiano.

Fig. 74. Estudos para amostras das flores de papel
Fotografia e edição por André Ferreira
2019

Fig.75. Pormenor da amostra de flores de papel, da 
parte das Estrelas, agrupadas com o arame do qual são 
feitas.
Fotografia e edição por Ana Verónica
2019

Fig. 76.  Pormenor da amostra de flores de papel, da 
parte das Estrelas, agrupadas com resina Epoxi
Fotografia e edição por Ana Verónica
2019

Fig. 77. Renda de Bilros 
por Marta Dias, Lapa do 
Lobo 2019
Fotografia e edição por 
André Ferreira
2019

Fig. 78. Amostra de renda 
de Bilros por Marta Dias, 
em comparação com um 
lápis de carvão
Fotografia e edição por 
Ana Verónica
2019

Fig. 79. Amostra de 
cestaria por Fernando 
Sampaio, em comparação 
com um lápis de carvão
Fotografia e edição por 
Ana Verónica
2019
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O Livro da Trama é um catálogo das várias tramas/padrões 
possibilitados por cada uma das quatro técnicas artesanais 
escolhidas para este projeto. Esta desconstrução da trama 
tridimensional como é conhecida, serve essencialmente para 
marcar o estudo destas técnicas, muito para além da criação 
de um novo produto. Assim o novo produto tem primeiro uma 
componente racional que pode posteriormente extravasar na 
fase seguinte.

Cada uma das partes inicia com uma mostra dos produtos 
que os artesãos fazem e dos quais se retiraram os desenhos 
das tramas para construir as amostras que se apresentam de 
seguida.

Também no Livro da Trama, inspirado pelos cadernos onde 
os artesãos guardam desenhos e fotocópias dos pontos mais 
importantes, estão as principais características de cada trama.
Posteriorimente estes dados serão importantes para a decisão 
de quais as tramas que podem ser usadas para criar novos 
produtos.

Livro da Trama

Desenho de tramas
Ana Verónica

Projeto
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Mapa dos principais 
produtos feitos com Linho 
em Várzea de Calde, Viseu

Artesãs: Estrela Maurício e 
Brilhantina Gonçalves

1. Teia com Linho e 
Firmas1
2. Teia com Firmas
3. Teia Linho
4. Pano de Linho com puxa-
dinhos
5. Pano de Linho com 
baínhas abertas

1. Firmas são fios 
grossos de outro 
tecido (normal-
mente colorido 
e de algodão), 
reaproveitados 
de roupas, que se 
podem usar para 
tecer, juntamente 
com o linho.
Estrela Maurício
2019
Entrevista em 
AnexoLinho



Linho

Tipologia: estoupa
Dimensões: 25x25 cm

Este tipo de trama caracteriza-se 
por ser mais grossa que o linho 
dito normal. Antigamente era us-
ada pelas pessoas mais pobres 
por não ser tão elegante.

1.



Linho

Tipologia: linho
Dimensões: 25x25 cm

Esta é a trama base para todas 
as amostras de linho.

2.



Linho

Tipologia: puxadinhos 
em linho
Dimensões: 25x25 cm

Esta trama caracteriza-se pela 
técnica dos puxadinhos. Neste 
caso em linho.

3.



Linho

Tipologia: puxadinhos em 
linha de algodão
Dimensões: 25x25 cm

Esta trama caracteriza-se pela 
técnica dos puxadinhos. Neste 
caso em linha de algodão, mais 
usada hoje em dia, por ser mais 
barata.

4.



Linho

Tipologia: baínhas abertas
Dimensões: 25x25 cm

Esta trama caracteriza-se pela 
técnica das baínhas abertas, real-
izadas em vários tipos de pano.

5.



Flores dos
namorados



1. Bouquet
cinco flores

vinte estrelas

2. Cravo
uma flor

um filho 

caule com trança
3. Flor dos namorados típica
uma flor
um filho com penas
duas estrelas
caule com trança

(pode ter uma quadra dos namorados)

Mapa dos principais 
produtos feitos com 
as Flores de papel dos 
Namorados, em Fragosela, 
Viseu

Artesã: Lucília Rodrigues



Flores dos 
Namorados

Tipologia: flor em resina
Dimensões: 10x10cm x 3cm

Esta é flor base da técnica das 
flores de papel, encontra-se 
mergulhada em resina Epoxi 
transparente.

1.



Flores dos 
Namorados

Tipologia: filho em resina
Dimensões: 10x10cm x 1cm

Esta trama é composta pelos 
chamados “filhos” das flores de 
papel. Encontram-se mergulha-
dos em resina Epoxi,

2.1.



Flores dos 
Namorados

Tipologia: filho em resina 2
Dimensões: 5x5cm x 1cm

Esta trama é composta pelos 
chamados “filhos” das flores de 
papel. Encontram-se mergulha-
dos em resina Epoxi. 
Difere da trama 2.1 das Flores 
dos Namorados porque o com-
primento dos filhos foi cortado.

2.2.



Flores dos 
Namorados

Tipologia: estrela em resina
Dimensões: 10x10cm x 2cm

Esta é a chamada estrela, 
que compõe algumas partes 
das flores dos namorados. 
Encontram-se mergulhadas em 
resina Epoxi.

3.1.



Flores dos 
Namorados

Tipologia: estrela 
Dimensões: 20x20cm

Esta é a chamada estrela, que 
compõe algumas partes das 
flores dos namorados. Estas 
estão agrupadas com arame de 
que são feitas.

3.2.



Renda 
de Bilros



Mapa dos principais 
produtos feitos com a 
Renda de Bilros, em 
Torredeita e Farminhão, 
Viseu e em Lapa do Lobo, 
Nelas

1. Renda quadrada com folhas, 
aplicação em pano
2. Renda em círculo, aplicação 
em pano
3. Renda em círculo complexa, 
aplicação em pano 
4. Renda com folhas entre 
panos

Artesãs: Marta Dias, Ercília 
Coelho e Elza Fernandes

Renda 
de Bilros



Renda de Bilros

Tipologia: Ponto de Rede 
Dimensões: 10x10cm

Esta trama é pouco usada nas 
rendas feitas na região de Viseu. 
No entanto é a base para a 
criação das outras. 
Fazer esta amostra implica 
utilizar 20 pares (40 bilros).

1.



Renda de Bilros

Tipologia: Ponto de Trança 
Dimensões: 10x10cm

Esta trama é a base para a união 
de vários pontos.

2.1.



Renda de Bilros

Tipologia: Ponto de Trança 
com pontilhas 
Dimensões: 10x10cm

Esta trama caracteriza-se pela 
adição das pontilhas. As pontil-
has podem ser adicionadas ao 
ponto trança ou rede.

2.2.



Renda de Bilros

Tipologia: Meio trocado 
Dimensões: 10x10cm

Esta trama é maioritariamente 
usada para p reencher espaços 
interiores da renda.

3.1.



Renda de Bilros

Tipologia: Meio Trocado com 
Ponto de Pano 
Dimensões: 10x10cm

Esta amostra serve para apresentar o 
Ponto de Pano (existente no centro), 
que é usado na terminação de todas as 
outras. Não existe a possibilidade de 
realizar uma amostra toda em Ponto de 
Pano por causa da utilização exagerada 
de bilros que seria necessária.

3.2.



Renda de Bilros

Tipologia: Folhas 
Dimensões: 10x10cm

Esta amostra é composta pelas 
Folhas, que as artesãs conjugam 
de muitas maneiras diferentes.

4.



Renda de Bilros

Tipologia: Carrapato 
Dimensões: 10x10cm

Aparecendo noutros pontos do 
país, este ponto na região de 
Viseu, tem este nome distinto.

5.



Cestaria



Mapa dos principais pro-
dutos feitos em cestaria em 
São João de Lourosa, Viseu

Artesão: Fernando Sampaio 1. Cesto sem asas
2. Cesto com duas asas
3. Cesto de piquenique com 
pés e duas asas
4. Cesto com uma asa
5. Garrafões empalhados
6. “Carapuça” para garrafões



Cestaria

Tipologia: Vime redondo, um 
para um 
Dimensões: 50x50cm

Esta trama é usada princi-
palmente para cobrir formas 
cilindricas, como por exemplo, 
garrafões.

1.



Cestaria

Tipologia: Vime redondo 
vertical e vime largo cortado 
horizontal
Dimensões: 50x50cm

Nesta amostra consegue perce-
ber-se a utilização de vimes de 
diferentes espessuras.

2.



Cestaria

Tipologia: vime largo 
Dimensões: 50x50cm

Esta trama é usada princi-
palmente para cobrir formas 
planas que precisam de muita 
resistência.

3.



Cestaria

Tipologia: Vime largo vertical 
e vime largo cortado na 
horizontal
Dimensões: 50x50cm

Nesta amostra os vimes largos 
na horizontal são cortados pelo 
artesão por ferramentas desen-
volvidas por ele.

4.



Cestaria

Tipologia: vime largo entre-
lançado duplo 
Dimensões: 50x50cm

Nesta trama os vimes são todos 
iguais, no entanto caracteriza-se 
pelo seu enlace distinto.

5.



Cestaria

Tipologia: Acabamento 
em vime redondo corado 
(pormenor)
Dimensões: 50x5cm

Serve esta trama para acabamen-
to de peças.

6.
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A luz enaltece estes desenhos, padrões, 
texturas. Desde pequena vejo as rendas 
e os desenhos, a serem postas em 
janelas, como cortinas. E porque para me 
aproximar das técnicas, para as conhecer, 
aproximava sempre luz, para ver com 
mais detalhe. Por isso também aqui se 
fizeram as mesmas experiências. 
À partida a luz enaltece as coisas, 
mostra-as com mais clareza.

O objetivo é também trabalhar os 
ambientes onde os produtos possam 
estar inseridos, através da passagem de 
luz ou da sua reflexão. Criar um ambiente 
que é definido pela luz que é difundida 
e projetada pelo espaço, e fazer com 
que a textura e trama do novo produto 
seja reconhecida como parte importante 
neste espaço.

Luz e Tridimensionalidade 

Fig. 80. Pormenor de uma 
trama abstrata desenhada em 
vidro, 2018
Fotografia e edição de André 
Ferreira
2019

Fig. 81.  Trama abstrata 
desenhada em vidro, 2018
Fotografia e edição de 
André Ferreira
2019

“O tear tinha de 
estar sempre ao 
pé de uma janela, 
para ter luz!”

Fig. 82. Instituto do Mundo Árabe, Paris, 1987
Fonte: https://www.archdaily.com/162101/ad-classics-
institut-du-monde-arabe-jean-nouvel
2019

Fig. 83. Versão do 
logótipo TRAMA com 
desenhos das Flores 
dos namorados como 
fundo. Uma alusão 
direta ao exemplo 
mostrado na Figura 82

A luz irá criar um ambiente diferente, essencialmente pela maneira como 
é refletida. Assim, o objetivo é que a reflexão da luz evidencie a técnica de 
que é feito o produto. Diferentes tramas deixam passar mais ou menos luz, 
consoante a trama ou como é usada, provocando no público uma experiência 
diferente e um significado importante. 

Existem três maneiras usadas por designers para desenhar uma experiência 
(seja para com um objeto, ambiente ou lugar): (i) experiência, (ii) uma 
experiência e (iii) experiência como história. (Pine & Gilmore, 1999) Um 
produto pode oferecer uma história de uso que convida a participação, 
no entanto, os designers precisam perceber que, além das interpretações 
pessoais de uma situação, existem outros fatores que estão fora de controle 
quando projetam essas histórias de uso, sejam elas, as diferentes vivências 
culturais, estados emocionais que podem causar diferentes interpretações 
subjetivas do momento, e o elemento do acaso, quando os eventos 
coincidem de maneira aleatória e parecem ser significativos para algumas 
pessoas. 

As tramas que fui encontrando e que agora estão nas amostras das técnicas, 
podem ser utilizadas em formas simples, diferenciando as proporções e 
tamanhos, aplicando ou não repetições para cada contexto.

“O design 
tem 3 
colunas: 
contexto, 
repetição 
e escala.”  
(Aibéo, 2019)

Um exemplo que gostava de referir neste 
ponto da história do projeto é o Instituto 
do Mundo Árabe, em Paris, desenhado 
pelo arquiteto Jean Nouvel. É uma 
transposição óbvia, mas nem sempre 
fácil de conseguir, entre a história e a 
cultura para o ambiente idealizado. Não 
só exteriormente o edifício nos remete 
imediatamente para a cultura árabe, 
como no interior o ambiente se define 
pela passagem, ou não, da luz solar. 
(Archdaily, 2019)
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Brilhantina Gonçalves, artesã.
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Fig. 84,  85, 
86 e 87. 
Esboços para 
caixas de luz, 
2019

“O design é a consequência do desenho” referiu
Siza Vieira. O desenho é o desejo da inteligência,
a forma é o conhecimento da inteligência. A forma
é a mediação cultural, design é o desenho de 
artefactos, dispositivos, e serviços de mediação 
cultural. O conteúdo é a forma, e todo o conteúdo
tem uma forma.” (Providência, 2018)

O objetivo é desenhar um objeto simples, low tech, que pode 
resultar em grandes superfícies mais ou menos visíveis, com a 
possibilidade de explorar a transparência com diferentes fontes 
de luz. Os primeiros esboços assentaram na luz proveniente 
de fonte eléctrica, e por isso desenvolveram-se desenhos para 
candeeiros/caixa de luz. A exploração das tramas, que passam 
por uma fase bidimensional e que aqui se apresentam de novo 
com uma nova capacidade tridimensional. 

Projeto
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Fig. 88 e 89. 
Esboços para 
caixas de luz 
e candeeiros 
2019

Depois de analisar e desconstruir para se perceber o conteúdo destas técnicas, 
materiais e produtos, juntamente com os artesãos avançámos para o estudo de novas 
formas. Como já referido, cada trama cria, através da luz, um ambiente distinto. 

A partir de Março de 2019, depois de candidatura, em Outubro de 2018, a concurso 
no programa Viseu Cultura, na Linha CRIAR, este projeto passou a contar com 
financiamento e extendendo-se assim a possibilidade de testar as tramas em 
produtos reais, e remunerar todos os artesãos.

Os produtos esboçados foram separadores de espaço, que deixam passar mais ou 
menos luz, conforme o tipo de trama, ou candeeiros que nos criam desenhos nas 
paredes dos lugares onde habitamos.

O espaço torna-se importante para podermos 
participar numa narrativa que tenha possibilidade de 
criar novas memórias. Arriscando assim mostrar o 
antigo em novas formas no nosso presente.

“Espaços que variam conforme as nossas 
experiências” (Tuan, 1983). Os espaços passam 
a ser lugares, que, segundo Tuan, são espaços 
diferenciados em génese e identidade, que variam 
conforme as nossas experiências, sejam elas 
individuais ou coletivas, que se transformam ao longo 
do tempo, quer a nível do significado como da forma 
de valorização dos seus componentes.

A luz continua aqui a ser uma 
componente muito importante, até 
quase poética: define a maneira como 
vemos a forma, e a forma define a luz 
que vemos.

“É ao longo das autoestradas que se multiplicam 
as referências às curiosidades locais que 
deveriam reter-nos enquanto nos limitamos a 
passar, como se a alusão ao tempo e aos lugares 
antigos, hoje não fosse senão uma maneira de 
dizer o espaço presente.” (Augé, 2005, pag 64)

As tramas, pela forma

Projeto
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Fig. 94. Amostras de linho à luz natural. Tem-se este 
exemplo para perceber a diferença da passagem de luz 
na utilização de várias camadas de linho e/ou estoupa. 
2019. Fotografia e edição por Ana Verónica

Fig. 90. Amostras de linho à luz artificial. Tem-se este 
exemplo para perceber a diferença da passagem de luz 
na utilização de várias camadas de linho e/ou estoupa. 
2019
Fotografia e edição por Ana Verónica

Fig. 95. Amostra de flores de papel à luz natural. 
2019. Fotografia e edição por Ana Verónica

Fig. 91. Pormenor de amostra de flores 
de papel à luz artificial. 2019
Fotografia e edição por Ana Verónica

lu
z 

na
tu

ra
l

Projeto

Fig. 93. Peça em cestaria iluminada com luz 
artificial no interior. 2019
Fotografia e edição por Ana Verónica

Fig. 96. Amostras da cestaria à luz natural. 
Neste exemplo pode perceber-se a diferença da 
passagem de luz pelos diferentes tipos de tramas. 
2019
Fotografia e edição por Ana Verónica

Fig. 92. Peça em renda de bilros iluminada com luz 
artifiical no interior. 2019 Ao contrário das outras 
técnicas, neste caso, por se tratar de um produto de 
tamanho reduzido e delicado apenas será usada a luz 
artificial.
Fotografia e edição por Ana Verónica
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Fig. 97. Peça na Trama 
número 1 da Cestaria. 
Feita à medida pelo 
artesão Fernando Sampaio 
para aplicação em porta no 
Departamento de Comuni-
cação e Arte da Universi-
dade de Aveiro, 2019
Fotografia e edição por 
Ana Verónica

Fig. 98. Desenho de nova trama com base nas 
amostras apresentadas no Livro da Trama.
A principal característica desta proposta é 
o exercício de alteração de espaços entre 
os enlaces da matéria prima, permitindo 
intensidades de luz diferentes, como se de 
um reóstato se tratasse.

As tramas e as formas, continuam depois dos esboços e testes de luz, para serem 
aplicadas a produtos como candeeiros e biombos. Estes novos produtos são um das 
infinitas possibilidades do que se pode fazer depois desta recolha das tramas de cada 
uma das técnicas artesanais deste projeto. Ou seja, à semelhança do que as artesãs 
do linho e das rendas fazem, também podemos juntar diversas tramas para constuir 
um objecto.

Como exemplo, a Figura 97. mostra uma peça realizada com o objetivo de bloquear a 
luz. O artesão Fernando Sampaio construiu esta peça baseada na amostra 1 do Livro 
da Trama apresentado anteriormente no capítulo 4. Trata-se de um objeto inserido no 
quotidiano que altera o mesmo e os que por ele passam despercebidos.
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Conclusão e passos futuros5.

Fig. 99. Enlaces de linho na teia 
do tear de Brilhantina Gonçalves
Fotografia por André Ferreira
Edição por Ana Verónica
2019

“Uma vez que, o artesanato enquanto actividade 
ancestral nos remete para a tradição, transportan-
do-nos para um tempo que já não temos, mas que 
procuramos, utilizando, na grande maioria das 
suas produções, técnicas que não intimidam a 
natureza (Heidegger, 1990), consideramo-lo útil 
não só a um reequilíbrio do ecossistema global 
mas também à construção de necessárias e 
renovadas identidades dos territórios.”
(Albino, 2014)

Escrever é apagar. (Providência, 2018)

Depois de apagar, escrever, apagar, os objetivos foram cumpridos. O artesanato que 
me propus analisar tem agora uma possibilidade para continuar a crescer.
Com este projeto pude constatar que o artesão consegue desenvolver novas visões 
e novas maneiras de trabalhar quando é motivado para tal. O designer tem um papel 
importante enquanto motivador e ator na mudança de paradigma do artesanato. 

Com a criação da base de dados das técnicas artesanais estudadas, podemos 
futuramente alargar a possibilidade de transformar os lugares que habitamos. Usa-
mos a matéria prima que vem da natureza de locais remotos, alteramos e muda-se a 
percepção do espaço.  É também esta base de dados que mais tarde poderá crescer, 
e com o mesmo método analisarem-se outras técnicas de Viseu ou de outros locais 
com características semelhantes.
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Desenho de cestos em vime
Ana Verónica

Conclusão

Sendo o projeto Trama apoiado pela Linha Criar do projeto Viseu Cultura, em 
2020 será realizada uma exposição no Museu Casa da Ribeira de Viseu, que 
se propõe mostrar o desenvolvimento deste estudo das técnicas artesanais 
e os novos produtos que daqui surgiram. A luz será o ponto chave de união 
de todas as técnicas, que irá fazer nascer um conjunto de desenhos refleti-
dos no próprio espaço através das tramas deste artesanato.

Todas as técnicas estudadas passaram pela fase de pesquisa e análise do 
material, técnica e contexto socioeconómico em que se inserem. Em todas 
se desenvolveram as amostras baseadas nos pontos e padrões retirados 
dos objetos que previamente existiam. No entanto, depois da adição da 
luz natural e artificial, nem todas as técnicas tiveram comportamentos que 
possibilitassem a criação de novas formas. As flores de papel estão ainda 
numa fase embrionária, no que diz respeito à criação de novos objetos, 
por não ter sido possível ainda encontrar um material sustentável a nível 
económico e ambiental que permitesse, quando adicionado, ter o mesmo 
efeito de reflexão da luz.

Na renda de bilros conseguiu-se avançar mais, contudo está ainda aberta a 
questão da escala por ser uma técnica da qual resultam tramas pequenas, 
frágeis e muito demoradas na sua execução. Como referido anteriormente, 
no caso das peças em renda de bilros a aplicação da luz natural não é pos-

Fig. 100. Mapa resumo do 
estudo das técnicas artesanais no 
projeto TRAMA até Setembro 
2019
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sível, por apenas se conseguir dar o destaque necessário 
às tramas desta técnica com uma fonte de luz forte,
eficaz e constante. Assim, as peças a serem desenhadas 
a partir desta técnica terão de ser usadas com luz artificial 
e de tamanho reduzido, com o intuito de equilibrar o custo 
do trabalho do artesão.

No linho e na cestaria, sendo bastante semelhantes,
conseguiram-se resultados mais imediatos. Para além
do enlace do material ser idêntico nas duas técnicas, 
também a possibilidade de aumentar e diminuar a escala 
é possível: tendo isso sido já executado. Com estas duas 
técnicas conseguem-se criar novos produtos através 
do conhecimento recolhido neste projeto; foi também 
possível o desenvolvimento de novas tramas baseadas 
no Livro da Trama, podendo utilizar-se tanto a luz natural 
como a artificial. Foram obtivos resultados diferentes que 
devem ser tidos em conta quando o objetivo for desenhar 
uma peça para um lugar específico.

No futuro imediato irei tentar continuar a produção e a 
comercialização, juntamente com os artesãos, de novos 
produtos, com o objetivo de valorizar o artesanato num 
mercado contemporâneo. É de salientar a relevância da 
sensação de valorização por parte dos artesãos, daí que 
deverão ser estimados custos de mercado reais para que 
possa ser implementada uma ideia de negócio sustentá-
vel. A marca TRAMA trará uma nova dimensão às técni-
cas artesanais, por possibilitar a exploração de novos 
produtos. 

É o objetivo final do designer estudar o que já existe e 
conseguir ter uma visão crítica sobre o material, técnicas 
e produtos existentes, perceber os constrangimentos e 
muitas vezes olhar de uma forma menos apaixonada para 
o projeto. Assim será possível equilibrar o olhar quase 
poético sobre a beleza do artesanato e a capacidade de 
criação de produtos que transformem a forma como
percepcionamos o espaço onde habitamos. 
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Poema 
Lugar que não é Meu
Ana Verónica
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À conversa com o artesão Fernando Sampaio, 
na sua oficina em São João de Lourosa, Viseu

13 de novembro 2018

Então e trabalha nisto há quanto tempo?

Trabalho neste ofício desde criança… aprendi com 
o meu pai as bases fundamentais depois tive um 
acidente e à procura de trabalho mandaram-me para 
uma empresa própria de cestaria. Através da CEARTE, 
e aprendi umas coisas mais específicas… foi um cur-
so profissional… Olhe aqui está a ver (mostra alguns 
produtos que fez) tão bonita este enlace aqui nos 
garrafões. E depois há outros trabalhos, faço todo o 
nível de cestaria. Faço cestos para bicicletas, cestos 
merendeiros…

Foi você que fez os cestos das bicicletas da feira de 
são mateus?

Fui. Olhe ali aqueles são de encomenda…

E o vime onde é que arranja?

Sou eu que produzo uma boa parte do vime (mostra o 
vime mais claro). Este aqui (o vime corado em tons de 
vermelho) tenho de comprar, este vime corado vem do 
Chile.

E trabalha mais com o vime claro?

Não, eu faço uma mistura. É como eu quero, como eu 
entendo. Não tem nada a ver com a necessidade e o 
tipo de trabalho.

Pois conforme o trabalho é pedido.

Também faço aqui estas carapuças… agora descobri 
que outro individuo também as faz, mas não é igual. 
Olhe aqui o garrafão, isto está uma perfeição… como 
costumam dizer, vê-se logo que isto não é arte de 
cigano! (diz a brincar com a situação) Isto faz-se aqui 
com toda a calma… aqui sentado é uma calma.

E quantas horas é que demora a fazer aqui isto por 
exemplo? (o garrafão de 15 litros empalhado)

Isto horas… demora umas horitas, mas nem as con-
to… isto é feito aos bocados. E depois há uns mais 
pequenos outros maiores. Querem ver alguns instru-
mentos de trabalho é?

Sim, é você que faz.

Algumas sim… esta aqui é para abrir o vime (exemplifi-
ca o cortar o vime largo para mais fino).

Eu nunca trabalhei com vime…

Estes moldes aqui é para as carapuças, fui eu que fiz. 
Isto aqui é para fazer as bases retangulares, ponho na 
medida e faço do tamanho que preciso. Isto é um cali- 
brador lateral, é para passar o vime e pôr do tamanho 
que quero

E ficam todos iguais

É para ficarem todas iguais. Assim tenho todo o tipo 
de medidas. E pronto lá faço todos os apetrechos que 
preciso. Fica tudo preparado para trabalhar. Mostre lá 
os seus desenhos, mostre o Rio de Janeiro em dia de 
Carnaval!

Eu tenho aqui alguns desenhos que depois será para 
fazermos uns candeeiros… Estudo design em Aveiro.

E eu quero é que venham cá falar comigo, já houve 
algumas pessoas. Eu quero é sair da crosta terrestre 
e levantar voo para o espaço.

Estou a fazer um trabalho sobre o artesanato de Viseu 
(explico um pouco o conceito do projeto…)

Já fiz muitos abajures! Foi para uns senhores de San-
ta Comba Dão.

Eu pretendia que em alguns pontos a caixa de luz 
fosse mais aberto e noutras mais fechada (mostro os 
esboços das caixas de luz)

Ah então aqui abrimos mais o vime e deixamos mais 
espaço

Sim e assim em alguns pontos passa mais luz que 
outros

Mas vai ter duas aberturas ou só em baixo?

Em baixo tinha só o suporte para lâmpada (faço 
outros desenhos para exemplificar)

Nem tem de te rum suporte muito complicado, o 
vime faz o suporte e dá para tudo.

Eu pensei em fazer uma caixa toda fechada, em 
baixo o vime era muito apertado e em cima a tra-
ma era mais aberta para passar mais luz

Sim sim, isso é tudo possível, só tem de levar o 
espaço para passar a lâmpada

E depois vamos fazer estas caixas nas várias 
técnicas

Agora estou carregado de serviço, mas depois 
fazemos isso…
o Guelha pediu à sorte
com medo de trabalhar
ó sorte trás depressa a morte
quero depressa descansar
eu não sou assim
se a morte fosse interesseira
ai do pobre o que seria
o rico comprava a vida
só o pobre morreria
e depois diz outro
ó morte tira na morte
só de ti tenho mil queixas
quem deves levar não levas
e quem deves deixar não deixas
portanto aquilo é uma cagada em 3 actos!

Mas conseguimos fazer isto?

Pois que isto é fácil e queremos trabalho. Isto 
aqui (aponta para o meu desenho) pode ser até 
uma tampa amovível, ou então não ter tampa, tem 
só de ter uma parte aberta para a manutenção. 
Depois venha cá e vemos isso melhor que dá para 
fazer tudo…

Desenho das flores
2018
Ana Verónica



130 13
1

An
ex

os
Anexos

À conversa com a artesã Ercília Coelho, na 
Escola de Bilros de Farminhão, Viseu

28 de fevereiro de 2019

Costumo ficar até às duas da manhã! É um vicio 
dos bilros, a agricultura e os bilros.

(conversa sobre o projeto)

Mas aqui também temos as flores de Farminhão! 
Agora de rendas de bilros. Faço com os meninos.

Quando é que começou aqui com os miúdos estas 
oficinas?

A virem aqui começou este ano. Mas já uma vez fiz 
um projeto com os ATL no período de julho-agosto, 
em que eles não têm escola e têm tempos livros, 
fizemos na associação. Mas no ano seguinte já 
não fizemos. Fizemos à cerca de 2/3 anos.

(conversa sobre o grupo de cantares)

Os miúdos gostam muito de fazer isto?

Sim, eles participam e gostam muito. Fazemos 
as várias pétalas, e depois juntamos as flores. E 
depois as várias flores, junto e faço um lacinho e 
com isso faz o ramo. 

E o desenho desse lacinho, foram vocês que fize- 
ram?

Não, este fui buscá-lo à internet. Agora! Agora é 
um mundo. Antes era só os desenhos que a Dona 
Rosa trazia, os primeiros Piques. 

Piques?

Sim, chamam-se piques. Os papéis. Ela quando 
trazia, já os trazia um pouco velhos, estragados, 
ainda restaurei alguns, e comecei a fazer outros 
desenhos, alterava-os. Antes era só uma rendinha 
para pôr na ponta de um paninho, ou numa toalha 
de lavatório. A medida do tempo, fui juntando os 
desenhos.

(mostra uma renda) Este desenho foi ela que trouxe, 
mas não dá para fazer muito. Não tem muito segui- 
mento.

No outro dia estava a ver uma reportagem, esta renda 
é em Peniche e vila do conde…

Sim à volta de Peniche.

Umas diziam que não tinham direito e avesso, outras 
tinham

Não é significativa a diferença. Mas depende da per-
feição. (mostra e fala sobre os diversos cavaletes que 
estão na sala) 

Eles fazem as pétalas uma a uma?

Sim e depois junta-se. Eles vão fazer estas mais 
simples. Porque senão leva muito bilros e ia estar a 
confundir muito as crianças que ainda não têm muita 
experiência. Mas estão giras! São flores para a prima-
vera. Agora estes pezinhos pegam-se e vamos fazer 
uma cortina para a primavera. Eu tiro da internet estes 
desenhos, e depois fazemos.

Então não há os pontos que vocês fazem mais?

eles estão todos incluídos no trabalho. Eu vou-te 
mostrar. (mostra o Pinterest) estávamos só agarrados 
àquilo que a dona rosa nos ensinou. Agora não! No 
natal fizemos outras coisas (mostra arvores, anjos, etc 
etc, em rendas de bilros que os meninos e as senhoras 
da oficina fizeram na altura do natal) hoje temos tudo!

Eu sempre vi muito estas “folhinhas”…

Elas chamam-lhe pastas. Usamos muito isso. Temos 
aqui por exemplo, esta maçã tem aqui estas folhi- 
nhas. 

Vê-se em muitas rendas.

Usam-se muito porque são bonitas. É o que os meni-
nos fizeram aqui. (mostrando uma parte das maçãs, 
que é “cheia”) esta parte de fora aqui mais compacta, 
chama-se pano, é o ponto de pano. Aqui já é outro 
pano, é torcido. É ponto de pano, mas é torcido, para 

ficar aberto. 

Este é o mesmo.

Sim, mas é mais fino. Se a gente torcer este ponto 
de pano, pode ficar aos quadradinhos e fica aberto. 
Nomes mesmo dos pontos: ponto de pano, meio 
trocado, que os meninos estão a fazer, a rede, tam-
bém muito parecido são quadradinhos enviesados, as 
pontilhas, (mostra uma rende e aponta…) são estes bi-
quinhos. São estas coisinhas qui que vão embelezan-
do o trabalho. 

Aqui foi a dona Rosa que fez… era mais uma linha 
grosseira, eu faço com uma linha mais fininha, já fiz 
uns brincos…

(conversa sobre filigrana e Facebook)

Um conjunto de quatro folhinhas, aqui fica numa ar-
mação maior. Este é o ponto de pano, aqui torcemos, 
e fizemos uma bainha aberta. 

Aqui já se nota mais o direito e o avesso?

Não, não… depende do trabalho que se está a fazer. 
Esta renda não tem direito nem avesso, mas como 
estamos a fazer, parece-nos mais aperfeiçoado do 
lado que nós estamos a fazer. Depois é o espetar do 
alfinete.

E este ponto?

Este é o meio trocado! Só que é aplicado com linha 
mais fina

Aqui depois é o picadinho. É um ponto mais parecido 
com a rede. A dona rosa não sabia fazer este, mas eu 
fui a Peniche e lá com uma senhora, ela ensinou-me. 
Este (mostra outro) ela chama-lhe a renda da espiga, e 
é uma espiga. Utiliza-se muito para toalhas de altar.

Aqui é este ponto, lá está com a pontilha, que quase 
todas as rendas têm. Fica bonito.

(aqui trabalham com as mãos viradas para cima, como 
as de Peniche)

Depois há os outros materiais que temos de usar 
para trabalhar. Que são as almofadas, antigamente 
cheias de palha, e ainda são. Cheias de palha de 
erva.

E têm muitas…

Temos muitas porque os meninos são logo 18, 
mas as senhoras que estão aqui a trabalhar. 

E os meninos gostam?

Há um interesse deles em participar e em fazer. 
Mas nem todos têm aquela aptidão, ou porque são 
mais preguiçosos ou assim, estão sempre a querer 
que a gente vá lá ensiná-los.

E quanto tempo fazem isto assim? (as pétalas das 
flores)

Normalmente numa tarde fazem duas.

Apanham o jeito…

Eu faço 5… e depois tem outra, eles não conse- 
guem fazer tantas porque não as começam. Sou 
eu. Alguns já as começam! Nestas pétalas passa-
mos um bocadinho de cola. Para o efeito da flor 
precisamos que não caia, então passo uma cola 
branca para ficar rijinho. 

Nas rendas não fazem isto.

Não, nas rendas não se faz isso. (conversa sobre 
os trabalhos dos meninos)

E vocês agora estão quantas bilradeiras?

Estamos efetivas 8 e eu 9. Já estivemos mais, 
mas algumas ainda têm trabalho mesmo. Mas 
nos temos mais gente que sabe fazer isto. Quando 
estava na associação a aprender. Foi a associação 
que não deixou isto cair. Eu fui chamar a dona rosa 
e começámos a ensinar lá (na associação, no lar)

Mas quem está aqui, são todas de Farminhão? Ou 
daqui perto?
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Não, são daqui perto… da várzea, há uma senhora 
que vem de Viseu, já vieram algumas. Uma é uma 
jovem, não tinha trabalho e veio aprender a fazer 
renda. Os jovens não agarram muito nas rendas 
porque têm outros interesses, têm os estudos, 
andam entusiasmados com os amigos… quer rapa- 
zes quer raparigas, aqui todos aprendem. E então 
não há muita adesão dos jovens… se por acaso eu 
no verão abrisse um curso aqui para estar a fun-
cionar no período de férias, penso que eles eram 
capazes de vir… 

Mas aqui agora a ensinar já mostra a renda a mais 
gente…

Sim sim, e com o objetivo de já ficar alguma coisa 
para eles depois fazerem… pro ano já vi ser um 
grupinho mais pequeno, de 6 ou 7 meninos.

(…)

Aqui em reunião e a fazer ao mesmo tempo, é um 
ponto de encontro, para pôr a conversa em dia… 
agora deixámos um pouco para virmos ajudar 
quando são assim os meninos

(os meninos e tal vêm fazer e é só ela pq dá melhor)

(explicação sobre projeto e artesanato…)

O meu objetivo é potenciar os artesãos…

Pois e é essa a ideia de termos aberto à escola!

Os miúdos depois começam a gostar…

Sim e ficam a saber que isto existe! Até podem 
agora nem mostrar muito interesse, mas depois 
mais tarde vão lembrar-se e daqui a 20 ou 30 anos 
são capazes de dar continuidade… que ao fim e ao 
cabo isto é um legado que a gente tem obrigação 
de deixar! Se não fosse para isso também não 
estava aqui, estava em casa a fazer. As vezes 
dizem ‘ah ninguém de te agradece’…não quero 
que me agradeçam a nada… mas eu é por gostar 
de ensinar, de fazer, de mostrar… que eu gosto de 
deixar a obra com alguém e com continuidade ou 
esperança de continuidade. Se a gente não fizesse 

nada hoje, estava perdida completamente. E já esta-
mos aqui a trabalhar à quase 15 anos. Não tínhamos 
ninguém. Havia umas senhoras que ainda fizeram 
no tempo antigo, eram pequenitas na altura, há mais 
de 80 anos, que fizeram quando eram pequenas e a 
gente diz ‘ah venham cá aprender outra vez’, mas elas 
não vêm. Portanto, as pessoas já nem vêm, já nem 
têm capacidade para ensinar, por isso eu ensinei e 
até alarguei os horizontes das rendas. Estavam muito 
agarradas ao tradicional… aquela renda branca, só 
número 40 ou 50… fui sempre pro 50 que é feninha e o 
trabalho mais delicado. Temos feito um esforço…. Es-
tes tecidos (das almofadas) são tudo aproveitamento 
das cortinas dos meninos (do ATL) deixaram de usar 
e a gente aproveitou. Deram os panos para o que 
fosse preciso e a nossa costureira fez os aproveita-
mentos. (…) por dentro normalmente são de tecidos 
novos para não se estragarem tanto. A parte de fora 
é mais para não sujar a almofada. Tira-se quando é 
preciso e leva-se para lavar e depois põe-se outra vez.

Vou tirar fotografias dos pontos.

Ponto de pano, ponto de folhinhas, a trança, que é o 
primeiro trabalho que se aprende, tem os torcidos que 
são estes fiinhos que estão aqui. Estes chamamos o 
vai e vém porque são dois fios que vêm de lá torcidos, 
cruzam com estes e depois vão para aqui e depois 
volta. As pontilhas.

Aqui um bocadinho de picadinho, parecido com a 
rede. Meio trocado. As folhinhas. Estão dispostas de 
uma maneira, se for assim (mostra outro pano) faze-
mos flores, aplicamos em quase tudo, demoram a 
fazer e são difíceis, nem toda a gente é capaz de 
fazer! Temos um crivo, é o quadradinho, todo. Quando 
eles estão todos muito juntos, faz uma espécie de 
crivo. E este também é muito usado em quase todo o 
lado

Este é a rede?

É o meio trocado! O picadinho, é parecido com a rede. 
Aqui são os coraçõezinhos. Outra forma de pregar 
as folhas! (mostra outro pano) aqui tem outro género 
de trabalhar o pano. Isto é tudo pano, podia ser tudo 
compacto, mas a gente vem na mesma e faz os torci-

dos. Vem-se com os mesmos bilros e em vez de pôr 
tudo juntinho, dá-se duas torcedelas e fica diferente.

Essa renda foi tirada de uma outra renda que nem 
tinha nada a ver! Aqui esta tao fininha. Isto depois 
é sempre a curiosidade, o interesse e a imaginação 
que faz com que a gente vá evoluindo. Nós fazemos 
muitas rendas das que a dona rosa trouxe, mas alterá-
mos.

A renda da arvore, lá está a aplicação das folhinhas 
de outra forma, que é interessante. (mostrou que num 
pano se nota a diferente de avesso e direito, mas por 
causa da bainha do pano) tem aqui uma árvore, por 
isso é da arvore. 

Aqui uma outra coisa, esta não foi eu que fiz… já é 
assim meio torto… aqui uma aranha! A dona rosa, por 
exemplo não sabia. Aqui este cruzar, fica ali um pano 
perfeito.  Eu aprendi a fazer isso em Peniche.

Agora trocam conhecimentos?

Sim! Porque se vai com o intuito de aprender…

Esta, não fui eu que fiz, esta comprei-a em Peniche. 
Achei-a tao bonita, ainda não tive tempo de me dedi-
car a ela. Só para ver a forma de aplicar as folhas, as 
pontilhas, a trança…

Esta renda levou cola?

Não nada. Mas depende sempre de apertar muito ou 
não… as rendas que estão aqui foi tudo feita por mim 
e pela dona rosa… tudo da casa! Olha aqui um panin-
ho para o cestinho do pão! A gente vê e quer aplicar 
noutras coisas.

Esta linha é sempre a mesma?

Não, aqui neste é linha de carrinho. Tenho linhas 
douradas, verdes, amarelo… misturada. É com isso 
que faço os brincos… e aquela borboleta! Fiz uma 
borboleta! 

Mas não há assim mais pontos…

Depois vocês vão juntando os pontos conforme 

quiserem. Até pensei que havia menos pontos

Havia muito menos quando começámos!

(vimos na montra algumas rendas da dona rosa… 
as imperfeições… golas de camisas…)

Esta gola por exemplo assim vista ao longe até 
está bem, mas mais perto vê-se algumas imper-
feições…

Se calhar por a senhora que as fez já ser mais 
idosa…

Sim, mas eu gosto delas mais perfeitinhas e arran-
jadas…

Então e acha que agora gostam mais de que ren-
das?

Hoje em dia acho que estão a usar-se rendas…
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À conversa com os artesãos Brilhantina 
Gonçalves e Herculano Gonçalves, na sua casa 
e o oficina, em Várzea de Calde, Viseu
(esta conversa teve também a participação de André Fereira)

15 de março de 2019

Nós estivemos aqui a dar aulas. A falar sobre as 
fases do linho, estivemos ali em casa de uma 
senhora a urdir. Vinha uma doutora, que era a 
responsável pelos meninos, embora viesse as 
professoras de cada um, foram distribuídos grupos 
para os teares. Um deles foi este, em minha casa, 
e outros de outras senhoras, e 3 no museu. Não 
pusemos a teia porque não houve tempo. Mas nos 
também aprendemos com vocês também, eles 
deram-nos uma aula de informática! Ai se vocês 
vissem a alegria deles!

Os miúdos tinham que idade? Eram da escola 
primária?

Eles sabem muita coisa! Alguns da escola 
primária, mas alguns mais maiorinhos. Talvez do 
5º ou 6º ano. A alegria deles quando foram para o 
tear!

Este pano que está aqui no tear é muito grande?

É uma toalha, não é muito grande, 70 de largura.... 
A gente dá o tamanho que quer. É daquelas toa- 
lhas ao antigo, que se usavam muito aqui. Agora 
estão a ter muita saída outra vez. Acabei-a ontem, 
mas enganei-me no desenho e tive de voltar a 
fazer. O linho é bom, é muito bonito

Aqui fazem a plantação do linho…

A sementeira. O linho não se planta, semeia-se. Na 
parte da academia do linho, já fizemos a semen-
teira. Mas estamos a andar ao contrário, porque 
começou quando eles entraram de férias. Começá-
mos pelo tascar. Massar e tascar. Depois vieram 
outra vez fiar e sedar. Andamos ao contrário. Desta 
vez vieram urdir e tecer. Agora temos mesmo a se-
menteira do linho no tempo próprio, nos finais de 
abril, primeiro de maio, e vão mesmo semear, têm 
de ir lá para a terra. Bem depois, vêm arrancá-lo, 

ripam-no e depois vêm empossa-lo e acaba a tarefa. 
Eles são muito interessados. Porque houve e ainda 
há atualmente coisas que os meninos não sabem o 
que é a origem. “O leite, de onde é o leite? Ah! Vem 
do continente!” Assim já ficam a saber de onde vem 
o linho! Nós temos cá poucos meninos. Mas é bom 
que os meninos vêm e já vão sabendo, os poucos que 
estão cá já vão vendo aqui o ciclo do linho. É muito 
trabalhoso, mas é muito lindo! Conhece?

Sim! Sabe que eu faço parte do rancho do verde gaio!

Ah então conheces bem! Mas lá elas não fazem todo 
o ciclo do linho…

Não não, elas lá não. Fazem só o massar.

Já lhe dei semente!

Onde é que vocês semeiam o linho, é aqui perto?

Sim! É aqui perto da barragem. Há um percurso pe-
destre que vem desde o rio… Vouga? e é ali naquelas 
terras. Quase sempre foi ali.

São só mulheres assim da sua idade que fazem isto, 
ou são mais velhas?

Muito mais velhas. Porque eu não sei muito do linho. 
Nunca me dediquei muito a ele. Só da parte do tear, 
que aprendi há pouco tempo.

Ai foi?

Sim! Sempre tive contacto, a minha mãe trabalhava 
muito isto. A gente é pequena, parece que não sabe 
nada, que não aprendeu, mas memoriza! É nova! A 
gente ajudava, ajudávamos todos! Fazia-se a semen-
teira do linho e íamos todos para lá! 

E as senhoras têm todas um tear em casa?

Antigamente quase todas tinham, agora já não.

Mas ainda há alguns aqui?

Ainda há muitos, muitos teares. O museu tem 3, o 
maior é da cooperativa.

Eu estive lá na parte da oficina do museu. Mas não 
estavam lá a trabalhar

Tem estado lá escolas, que vêm muito cá ver o museu 
e quando vêm os meninos todos tecem. Oferece-
ram-nos um tear mais pequenino. E agora quando 
vêm os meninos, todos tecem, sentam-se lá. Mas 
achei-os muito interessados, mesmo aqui. Nós fomos 
divididas para os meninos irem mesmo às oficinas 
das tecedeiras e quando eles vieram, achavam muita 
piada, até a encher canelas! A isto! Esta canela não é 
original. A original é de cana ou de sabugueiro.

E estas aqui? (mostram uma caixa com canelas algu-
mas cheias com o linho outras vazias)

Os mais velhinhos, não, os maridos. Normalmente 
eram os maridos que faziam as canelas. Eram feitas 
de cana. Escolhe-se a canela à largura daqui. Original-
mente é de cana, até lá vem o nome. Mas depois mais 
tarde fizeram-nas mais tarde de sabugueiro. Conhec-
es?

Sim, sim

Sim, pois, se és lá de Lordosa! Esta é de sabugueiro, 
depois tiraram-lhe o interior. Limparam-na. Apesar 
disso sempre me lembro de haver de sabugueiro.

Faziam do que tinham mais à mão?

Mas sabes porquê? Porque o sabugueiro, tem por 
dentro uma espécie de uma medula e era fácil de tirar. 
Arranjavam um ferro e metiam por aqui fora e tiravam 
aquela goma. Antigamente arranjavam tudo à manei-
ra deles! A cana é diferente. Agora já aldrabo e vou 
buscar outras coisas! E pronto, eles faziam tudo! Mas 
os meninos gostaram mesmo. O melhor foi a aula que 

eles deram sobre computadores! O que me esteve 
a ensinar a mim era da primária!

(o senhor Herculano mostra-me um livro que tem 
sobre o Linho de Várzea de Calde)

Este livro foi escrito sobre o linho. Foi o doutor 
Luís. E tens aqui muita coisa! Estamos cá dispos-
tos para te explicar tudo. Mas podes ver aqui. Aqui 
conta tudo as fases do linho, mas, o meu marido 
vai-te ensinar melhor.

(conversa com o André sobre as fases do linho e se 
conhece, mostra a parte do livro que fala das fases 
do linho…)

Era a sua mãe que tinha um tear?

Sim, ela tinha

E fazia?

Era ela que fazia

E este tear foi feito para aqui? Foram vocês que 
fizeram?

Há sempre os carpinteiros, há cá um senhor que 
faz. Este tear foi feito por um rapaz que está na 
Suíça, e fez iguais aos antigos. Que era como eu 
gosto. Há aí alguns que já alteraram.

Como?

Alteraram aqui com umas travessas, umas cruzes. 
A teia roda aqui e alteraram. Este está mesmo 
como os antigos. O tear tinha de estar sempre à 
beira de uma janela, por causa da luz!

Eles agora põem aí uma cruz para quê?

Para segurar o tear, mas não é preciso! Ele tem 
de estar muito seguro. Aqui teve de se fazer este 
estrado para ele se segurar, no museu também 
e como não podíamos pôr aquelas travessas no 
teto para se segurar, puseram-nas atravessadas no 
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tear para o segurar. Mas eu não era preciso, então 
firmei-o no teto. Porque o tear tem de estar mui-
to seguro! Para a teia ser certinha. Tem de estar 
muito firmo porque se não faz ponta. Estive aqui a 
fazer estes desenhos.

Vocês inventam estes desenhos, ou vão ver por 
desenhos antigos?

Tenho-os aqui, neste caderno. Fazemos em papel 
quadriculado, às vezes vou buscar aos antigos e 
vemos por aqui. O x é onde puxamos. 

Mas não há desenho específico, ou com um 
nome…

Não, nunca lhe pomos nome. 

Nenhum tem nome?

Não, antigamente a minha mãe às vezes dizia que 
ia fazer uma silva! “vou fazer uma silva numa 
toalha” Estes desenhos às vezes também se tiram 
das rendas, dos crochets.

Há parecidos por exemplo nas rendas de bilros

No ponto cruz, as vezes no ponto cruz. Nas revis-
tas, também se vê lá. Em vez de estar com a agu- 
lha, levanta-se a linha. Em vez de estar, levanta-se

É esta linha?

São os puxadinhos. 

Esta puxa-se mais que esta? (aponto para vários 
tipos de puxadinhos em panos que os artesãos têm 
expostos)

Já vamos ver ali no tear. Temos as meadas, vês as 
meadas? E do pano liso, a gente faz como quiser. 
Aqui ainda foi linho que a minha mãe teceu.

E esta parte aberta, (bainha aberta num pano que 
estava a mostrar) e esta parte mais branca, é feita 
no tear?

Não, trabalhei com um bastidor. Era pano liso, e 

tirei as linhas. No tear, se quero fazer a bainha, não 
me apetece, faço um pano todo liso ou posso deixar 
aberto

Pois, Não passa a linha?

Não… Aqui é um espigueiro (outro pano)

Aí é tudo feito no tear?

Sim. 

E uns panos são mais grossos, outros mais finos…

Sim, isto é estoupa…

Namorei a tecedeira… Namorei a tecedeira!! (a cantar)

Isto é linho antigo! Isto é tudo feito no bastidor, depois 
trabalha-se no bastidor esta parte. (mostrou um pano 
com bainha aberta, e nessa bainha partes de linha de 
algodão) 

(conversa sobre bordados)

Os puxadinhos são também estes aqui?

Os puxadinhos aqui vão de lá para cá, não vou cortar 
a linha! Olha aqui a estoupa

Aí tem mais quantidade de linho?

Já não é aquele linho fininho

E hoje em dia, gostam mais do quê?

Mais assim (estoupa), gostam mais assim. Para a 
casa… por exemplo queres um naprom, gostam mais 
deste. Por exemplo aqui, já se faz mesmo no tear 
(mostra outro pano, com outro tipo de pormenor/
bainha)

Esta bainha aberta já se faz no tear.

Pois que outras acrescentam mais linhas?

É a linha de algodão, tem. Aqui é a mesma linha. 
(mostra outro pano) Já se faz no tear, mas é a mesma 
linha do crochet. (outro pano) este já não é linho de 

Várzea! Vou-te explicar porque é que aparecem os 
“fios grossos”. Estes “risquinhos” que aqui aparecem, 
acrescentam-se para fazer estes puxados. Pego aqui 
numa vareta e copio, vejo, pelo desenho que tenho no 
caderno, e conto, é sempre por contagem! Está tudo 
contado! Aqui 22, 30, neste feitio. Por exemplo, a cada 
dois fios, uma casinha que puxo. O desenho é pelo 
papel quadriculado. Há alguns de memória, os meus 
simples, também os faço.

E junta uns e outros?

Sim, mas geralmente é melhor contar e copiar. Tam-
bém há uns desenhos muito antigos, feitos “à toa”, 
como eu digo. As nossas mães não sabiam contar, 
nem ler nem escrever, então era ao calhas. E ficava 
bonito! Há dias estava a escondê-lo da professora 
e ela quando o viu, ai que bonito!’ Já não vamos 
copiar, é por nós mesmas. As vezes começo aqui 
um desenho, começo por um puxadinho e depois lá 
faço o desenho, mas este vê-se que é por contagem. 
Basta ver que está tudo certinho. Os puxadinhos é 
assim, sempre por contagem, e estou sempre a olhar 
para o papel. Estou a tecer e estou sempre a olhar. 
Apetece-me inventar, pronto, já não preciso do papel. 
Mas convém contar! Para centrar os desenhos. An-
tigamente era mais ou menos. Lá esta, o artesanato 
genuíno. Há quem aprecie esse artesanato. Eu gosto 
assim certinho. 

Mas há o artesanato mais pensado… depende… 

Depende, ainda há dias estava com um trabalho na 
mão, e estava aquilo muito perfeito, fui mostrar um 
trabalho a alguém, para me dar uma dica, e disseram 
‘quem é que fez isso tão certinho? Isso depois já não 
é artesanato!’ eu gostava de o ver certinho. Não! Não 
te preocupes que a costura vá mais ao lado. Eu queria 
tudo certinho, mas disseram-me que o artesanato 
não tem de ser só rigor. Não sei se já ouviste falar do 
sudário

Sim

Essa artista plástica também dizia isso. Ela ensin-
ou-nos a aplicar os nossos carimbos… e nós a aplicar 
aquilo tudo certinho, a medir. E ela disse-nos ‘não 

estejam a medir! É o que calhar’! ‘e se chega ao fim 
e o carimbo está mal?’ ‘não faz mal!’

E você usam o carimbo … para muita coisa?

Usamos! Quando temos uma peça de linho, a não 
ser o grupo do linho, (grupo individual de trabalho) 
isso não pomos. Mas quando é a cooperativa, po-
mos, vai sempre. Temos vários carimbos, um dia 
linho de Várzea de calde, um com letras maiores, 
outras pequenas, e tem a flor do linho.

Vocês poem no pano?

Sim, no pano ou na etiqueta. Temos umas tintas 
próprias e colocamos o carimbo. Se queremos o 
pano com o carimbo carimbamos uma ponta. Se 
não queremos carimbar o pano, tenho um cartão, e 
carimbo o cartão que vai junto com o pano. 

O resto o meu marido é que te pode falar. A parte 
de trabalhar o pano, já viram aqui! (vai para o tear 
e começa a fazer o pano) cá anda a lançadeira…! 
Os meninos dizem, há é um barquinho, não, é uma 
lançadeira. Onde eu tenho os pés, estas tecedeiras 
modernas chamam-lhe pedais, não são pedais! 
Chamam-se peanhas! Onde andam os meus pés.

São nomes que vem de trás!

De onde vem a palavra?

Não sei, sempre foi dito assim, vem de pé talvez!

Os nossos antigos é que lhe punham o nome. Isto 
aqui são os liços que é onde anda a teia. Aqui é o 
pente, antigamente era diferente.

Os pentes antigamente eram de cana.

Parece frágil.

Agora é de metal, antes era de cana.

Mas porque é que são diferentes?

Um era para tecer manta, um era toalha, outro era 
trapo, outro lã. Antigamente as ovelhas, e era fiado 



138 13
9

e vinha para aqui.

Aqui é o órgão, para segurar a teia.

Antigamente chamavam-se os penteeiros, que 
eram ali do lado de Resende. Eles vinham aqui, 
com eles às costas.

Mas porque é que eu não uso os pentes de cana? 
Porque eles partem mais fácil. Esses já têm mui-
tos anos.

Quando cá vinha o homem dos pentes, tinha um 
dente partido, e eles compunham. Já traziam cana 
própria, punha aqui e encaixava e punham um 
pente novo. 

As tecedeiras depois começaram a perceber como 
é que se fazia, e às vezes até elas próprias já fa-
ziam os seus pentes. 

Havia também os tempereiros que era para esticar 
a teia, porque senão partia tudo. Mas eu com este 
pente fixo, já me segura a teia. 

Porque este pente é mais duro, porque é de metal. 
O de cana oscila mais, dá-se mais, e então tinha 
de se usar os tempereiros, que são em ferro. Isto 
engatava na teia naquele canto. Para ficar sempre 
esticadinho.

Uma vez rompi uma teia! E nunca mais usei isso! 
Mas isto dava segurança ao pente. Aquele pente 
de cana, nunca tecia sem isto. Este como é de 
metal, segura-me a teia.

Quando aprendeu, aprendeu com isto?

Aprendi com isto. Mas quando aprendi fui buscar 
lá estes pentes (os de cana) e fui a tecer, um pente 
que já não trabalhava há tantos anos, parti-o todo. 
Mesmo com isto (tempereiro) partiu. Depois acabei 
por comprar este. (de metal) Este tear nada tem de 
moderno, só o pente. (Diz orgulhosa) 

(Explicação breve sobre o meu projeto)

Para além deste tear, há cerca de mais uns 15 

teares a tear fora do museu. 

Aqui há uns anos não havia… 

Antigamente havia mais de 50!

E começou a diminuir, e agora há mais?

Exatamente. Agora é capaz de haver mais. Mas 
quando eu era menino toda a gente tinha um tear. A 
minha mãe tinha um, a minha avó tinha dois. As vezes 
3! Teciam para fora. Se tinham mais que uma filha em 
casa, ficavam no tear, até à meia noite… de manhã 
cedo, era o trabalho delas. Elas teciam para aldeias 
do Castro Daire. E nos íamos la levar. Vinham urdiam, 
teciam. Ia-se lá buscar o fiado, o fio. E elas depois 
lá fiavam. Para pagarem uma ninharia! Eu cheguei a 
levar mantas às costas, mas obrigavam-me, a minha 
avó, lá ia eu mais o meu avô pela serra fora, às vezes 
varados de fome, era uma sexta feira santa, não se 
podia comer carne… para pagarem por uma manta 
10 escudos! Era o tempo, pronto. E depois não havia 
dinheiro, por vezes pagavam com produtos da terra, 
batatas, feijão, milho… 

Era as trocas!

Íamos para lá carregado que nem um burro, vínhamos 
para cá carregados que nem um asno! É verdade! Isto 
passou-se comigo!

Vou-te explicar, como se poderia fazer a bainha 
aberta. (mostrando no tear o que estava a fazer) este 
espaço, se eu quisesse fazer uma bainha aberta, 
tinha de deixar uma parte por tecer. Ficava assim sem 
nada, não tecia. Deixava a largura que eu quisesse. 
Agora a emenda da toalha! Se eu estivesse a fazer 
uma toalha com franja, e a outra que eu tivesse tam-
bém tivesse franja, tinha de deixar um bocado. Para 
dar espaço suficiente para a franja. 

O tear tem 3 órgãos. Aqui onde enrola a teia, aqui 
onde está a teia esticadinha, e aqui onde está a teia 
depois de urdida. O fiado serve de franja, em vez de 
taparem com o fio, para tecer, fica logo aberto. 

Se eu fizesse bainhas abertas era a mesma coisa, 
mas era dentro do pano. Tinha de ter espaço de teci-

do para baixo e para cima e assim trabalhava a bainha 
aberta depois no bastidor. Para não ter de tirar fios. 
Agora quero começar outra vez, normalmente.

Nós ainda cá temos quem faz os teares mesmo, e 
estas peças. Os mais novos não querem aprender.

Mas ainda há gente nova que se dedica.

Mas isto esteve quase mostro, nos anos 60, quando 
começou a emigração, começaram a sair e as pes-
soas que sabiam foram-se embora. Mas nós temos 
cá um grupo etnográfico, do linho. Que quase todo os 
anos semeava o linho. Elas põem em palco todas as 
voltas que o linho dá. 

Principalmente mostram isso naquelas feirinhas, na 
Feira de São Mateus…

Depois com a construção do museu… avivou! Depois 
criámos a cooperativa

Quantos anos tem o museu

O museu deve ter 11 anos.

Como é que isto acaba? (falamos das linhas finais que 
ficam no pano)

Normalmente tiro sempre 2 ou 3 para o nózinho ficar 
bem rentinho. Tem assim uma medida até ao desen-
ho. 

O pano mais grosso ou mais fino, depende do fio?

Depende do fio, do tipo. Se é linho, estoupa ou es-
toupinha.

Antigamente urdiam isto tudo era com linho. Nada 
disto era de algodão. Agora estes fios são de algodão 
(os fios que fazem a teia)

Não há nenhum que ainda faça assim tudo em linho?

O linho agora parece que já não tem tanta resistência. 
(pega num fio de linho e puxa-o, parte) ele antigamente 
não partia! 

Vai do fiar!

Antigamente fiavam aquilo!

As modernices… criaram as máquinas para fiar.

Nós agora temos colchões nas nossas camas, 
muito lindos não é? Os colchões andam lá toda a 
vida, e não são lavados… a minha mãe a mãe do 
meu marido faziam os colchoes de estoupa.  
E urdido com linho! Isto era tudo linho! Olha a 
diferença disto e ali em algodão. 

E já não há quem faça tudo em algodão?

Estamos a tentar… tem mais valor… nos temos 
uma estilista que nos comprava o linho, que era 
tudo linho. As que estão na cooperativa são todas 
mais velhas que eu… e não vamos andar com isto. 
E eles até remendavam o colchão e com linho tam-
bém! Não se punha lá um pano qualquer. Todos 
os anos se ia para o rio lá para baixo para lavar o 
colchão.

Também se nos pagariam, para fazer tudo em lin-
ho. Porque mesmo assim (como é feito agora com 
linha de algodão na teia) acham caro.

Por exemplo, esta toalha….

Esta toalha vale mais de 50€, mas acham-na cara! 

Quais são as medidas?

Esta toalha deve ter 70 de liso no meio, mais 19 de 
cada lado. 1 metro e tal, e é muito barata. Se fosse 
tudo com linho era muito mais.

Mas estava a dizer-me que as pessoas compram 
mais?

Tinha uma senhora interessada, no linho que era 
para fazer roupa. O que é que acontece, as mulhe- 
res mais velhas, fiam muito bem, mas o linho não 
fica com aquela resistência. Mas eu estive agora, 
e acredito nisso, que me disseram uma rapariga 
com um curso que tirou o curso ligado à agricultu-
ra diz que é dos químicos dos terrenos. E que se 
nós quiséssemos voltar ao linho original, era deixar 
a terra 5 anos, sem nada, só estrume.
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Antigamente não havia nada disto! Escolhiam o das 
ovelhas, o melhor, para o linho.

O linho era o que predominava! Era camisas, a roupa. 
Era duas camisas, uma para ir para a escola e outra 
para ir à missa, essa tinha uns peitos já valia mais.

Nem o linho antigamente é igual ao de agora. (mostra 
dois novelos) este é antigo, este é o de agora.

Mas ele é mais fino, foi mais fiado?

Este foi fiado numa roca, este numa máquina! Embora 
lá com os pés, é diferente! (mostra que o linho fiado na 
máquina é muito mais fino, o que o torna mais frágil e 
fino)

Eram as mais velhinhas que fiavam o linho! Tinham 
aquele fio todo direitinho. Já vez aqui a diferença.

Eles agora já fiam com máquina?

As do grupo do linham não fiam com a máquina, an-
tes querem fiar à mão! A (não sei quê, não sei o nome) 
tem estado a fiar umas toalhas de batismo, e ora vai 
tecendo, ora vai fiando, e tem lá a máquina e não quer! 
Antes quer fiar à mão. E é uma tecedeira nova.

Antigamente era muito mais fiadinho com o fuso… 
muito mais

Depois o pano, fica totalmente diferente. Este pano foi 
a minha mãe que o teceu, não tem anda a ver com o 
que eu estou a tecer (mostra pano antigo ao lado da 
toalha do tear) o fio é outro! É diferente! (mostra pano 
com renda grande) 

Ah este tem uma renda!

Sim! Mas agora já não gostam de ver tanto assim 
junto com renda. Sem renda, só o linho. Antigamente 
aplicavam as rendas.

Esta parte, faz-se ali? (apontando para lateral da 
bainha aberta de um dos panos)

Essa parte é a auréola. É feita no tear, porque aqui lhe 
tirei os fios. Se eu quiser deixar os fios abertos no tear 

já não fica lá a auréola.

Quando se faz assim linho, agora faz-se mais com 
partes abertas ou fechado?

É como quiserem, não há nada que peçam mais. 
Também vendemos a metro. Ainda agora os jovens 
de Viseu, vieram aqui ao museu e compraram o linho 
para pintar para oferecer a estola ao papa.

(…)

O linho também se usava para cortinas?

Também, mas antigamente nem tinham cortinas. Mas 
também se faz! Mas eu acho mal empregado, porque 
o sol queima. 

Antigamente usava-se tudo aberto.

Candeeiros, luz, ver através de…

Eu também acho muito lindo em candeeiros! 

O linho se for com a estoupa é mais pesado, mais 
fechado, se for mais fino, deixa passar mais luz.

Sim sim, e fica bem! Em abajures?!

(conversa… bainhas abertas, possibilidades de abertu-
ra e tal… conversa sobre eu ser criada num ambiente 
que era propício a isto)

Ah sim e foste criada assim. Há aí duas jovens que 
tecem! (…)

(conversa de rendas de bilros e a escola de rendas de 
bilros)

(o senhor herculano mostra o livro …)

(mostra um pano com um desenho “com falhas”…)

Ela aqui não tinha nada por base?

Não, não tinha o papel , então fez à toa.

A doutora que ainda aí, achou graça a isto incerto

É o tal artesanato… Mas já não é assim certinho…

Mas não deixa de ser artesanato…

(mostra outro pano, com um desenho muito por-
menorizado)

Este já é mais miudinho. Este alguém o inventou, 
já o faço sem contar, mas já sei. Não fiz igual, já fiz 
assim de propósito, sem contar, fiz à toa. E gostam 
assim! Olha!

É bonito das duas maneiras

Aqui, pensei, ah não quero acabar da mesma 
maneira, e alterei. E este está aqui para acabar as 
franjas. (outro pano) 

E amanhã vamos para Lisboa, temos de ir fazer as 
filhoses para levar para a BTL. Vou lá falar sobre 
abelhas, sobre mel! Mas antigamente era sempre 
na arranca do linho, no ripar o linho o que se comia 
era sempre filhoses com mel! E nós vamos lá fazer 
isso porque é tradicional com o linho.

Admiro-vos aos dois!

Porquê?

Porque dão valor a estas coisas antigas!

Ah o meu avô era alfaiate…

Mas tudo acabou… tudo acaba…

Experiências de tramas 
com papel para cestaria
2018
Ana Verónica
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À conversa com a artesã Lucília Rodrigues na 
sua oficina em Fragosela, Viseu

29 de março de 2019

À conversa com o artesão Fernando Sampaio, 
na sua oficina em São João de Lourosa, Viseu

22 de outubro 2019

Eu já nem tenho a certeza de quantas camadas de 
papel é que ponho! 

E esta parte do meio tem algum nome?

Isto é a palheta!

É feito do tal fio de prata que vem do Porto?

Sim e isto está a acabar…

Então e depois como é que vai fazer?

Eu já lá fui ao Porto e trouxe mais carrinhos de 
fio, mas lá disseram-me que está a acabar… estes 
carrinhos são bem maiores, têm muito mais 
quantidade. Aqui há uns anos usavam muito este 
material, agora já não. 

Estive a pesquisar e encontrei noutras partes do 
país outras flores semelhantes, mas não encontrei 
que usassem este tipo de fio.

Não não, estas são mesmo típicas daqui. Era a 
minha sogra que usava este fio assim para o meio 
das flores.

Então e a parte do meio das flores é uma folha 
normal mas cortada mais pequena, ou como é que 
faz?

São sempre iguais. São todas presas no meio e 
depois eu corto com uma tesoura.

E no cimo da flor depois tem as tais penas!

Sim são penas mesmo de galinha. Você viu na 
altura? 

Vi vi!

Aquilo depois as penas ponho-as a ferver, e depois 
ponho um corante que se chama alinina. Tenho de 
comprar as galinhas e depois nem consigo matar 
as galinhas! Mas vem cá alguém e eu junto uma 

grande quantidade e faço muitas penas de uma vez 
para ficarem com esta cor amarelada.

E este papel como se chama?

Este é papel crepe, uso para todas as flores. Mas an-
tigamente havia um papel de seda que se usava aqui 
para esta zona mais interior do caule.

E este? (o papel das estrelas)

Este é papel prateado, tem várias cores. Eu corto 
em redondo para fazer a primeira parte, e o que vai 
sobrando dos cantos e dos recortes é o que ponho no 
meio.

Agora neste momento estamos a criar as amostras 
de cada técnica. E usando como exemplo as outras, 
por exemplo, nos bilros estamos a fazer quadrados de 
renda de 10 por 10 cm. Na cestaria o Senhor Sampaio 
está a trabalhar com 50 por 50 cm. Mas aqui nas 
flores primeiro desconstruí, ou seja, queria fazer uma 
amostra só com as estrelas, outra só com a flor, outra 
só com os botões de flor… não sei se fará sentido ou 
não para si…

Eu sinceramente nunca trabalhei assim com nin-
guém que me pedisse um trabalho tão diferente… por 
exemplo estes botões só se usam nestas (aponta 
para a flor típica), mas há quem peça diferente, e 
eu experimentei e fiz. Até tenho a que fiz para um 
restaurante para eles darem que pediram específico. 
Veja você como é que fica melhor, elas podem todas 
separar-se…

E por exemplo a franja que está presente em todas as 
flores, ela existe sozinha?

Ah não, a franja só se faz depois de termos alguma 
parte da flor

Ok, então temos 3 partes, a flor grande, a estrela e o 
botão de flor.

Sim, esse é o filho. E às vezes fazemos os bouquets, 
que antigamente eram para as noivas, que têm 5 
flores e muitas estrelas.

Olhe, aqui está! Tão bonito já viu?!

Uau! Isto ficou tão bem! Vou-lhe mostrar como 
ficaram as amostras numa janela, o efeito que dá. 
Que esta peça aqui é para uma porta

Só tenho uma coisa a dizer, isto aqui tem uma coisa 
é que eu comecei com um lote depois foi com outro 
e assim à luz nota-se 

Ah a cor

Pois, fica uma parte com uma cor mais escura… faz 
diferença?

Não, não há problema

É tudo vime branco, mas lá aconteceu que ficou mais 
escuro

Olhe aqui numa janela (mostro fotografias que se 
tiraram ao testar as amostras da cestaria à luz natu-
ral numa janela de vidro)… está a ver a diferença nas 
tramas que você fez?

(explico quais são as tramas e a diferença que fazem)

Então e o que vai fazer com isso ao certo?

Nós queremos fazer disto os tais candeeiros, as 
caixas de luz, e depois por exemplo biombos

E onde está isso agora?

Agora está guardado no espaço onde trabalho, mas 
estes testes foram feitos lá em Aveiro. Já consegui 
falar com o Museu Casa da Ribeira e no próximo ano 
isto vai estar tudo lá exposto com as suas coisas, as 
das flores de Fragosela, do linho e dos bilros. E esta 
peça que fez agora vamos testar numa porta de vidro 
que tem uma moldura larga e isto encaixa à medida 
na zona do vidro e vamos ver como funciona a pas-
sagem de luz.

(falamos do transporte das peças)

Isto tem duas faces está a perceber? Uma face 
tem mais pontas e a outra é a face limpa, é a mais 
bonita

E por exemplo se quiséssemos tirar alguns vimes, 
deixar uns espaços vazios

Hum… mas isso já não se pode tirar daí, tem de se 
fazer logo de início. Fazia o espaço com deter-
minados centímetros e depois podia pegar num 
cordão de 3 e enrolava já ficava mais grosso ou 
mais fino ou prendia e travava nas pontas. E de-
pois começava mais acima… e já ficava o espaço

Vou-lhe mostrar aqui alguns desenhos de tramas 
(mostro desenhos de tramas algumas com mais 
espaços entre os vimes)

Para fazer de propósito a gente faz. Marca-se nas 
ripas o espaço que se quer. Faz o desenho e eu 
faço

Nós queremos fazer umas molduras de propósito 
em madeira ou metal para encaixar estes quadra-
dos ou retângulos por exemplo do tecto ao chão, 
tem de ter uma moldura

Pois, se calhar em madeira fica melhor

(falamos de várias fábricas de madeira e carpin-
teiros locais)

E por exemplo como é que faz os orçamentos? É 
pelas horas que trabalha?

Também, mas eu fiz o preço deste, eu fui fazer as 
contas por os quadros que lhe fiz da outra vez (as 
amostras de 50x50cm)

Mas conta as horas que trabalha?

Sim… mas é mais pela área do vime que fiz que 
isto aqui é tudo direitinho

Eu estou a perguntar porque imagine que nós 
agora vamos vender isto e fazemos um biombo 
e queremos vender a alguém… tem de ser em 
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função do seu trabalho e depois para ter lucro

Isto cada caso é um caso… eu também estou a 
aprender que nunca fiz uma coisa assim! Faço 
em coisas pequenas, mas assim nesta dimensão 
nunca fiz! E até pensei assim, certamente se eu 
tivesse isto numa exposição minha até ia ficar 
bem colar aqui uns cartazes… tem uma apresen-
tação diferente!

Eu levei as amostrar lá para Aveiro, e perguntaram 
quando é que custa, quanto tempo leva…

Mas não consigo dizer logo assim… se fosse um 
computador… isto aqui não é um trabalho assim… 
Não posso pôr um preço muito caro que fica fora 
do contexto, se fizer muito barato não há lucro 
para ninguém… tem de ser assim pensado. Mas 
a maioria das pessoas quer tudo o mais barato, 
espremer. Vêm ter comigo para revenda, e querem 
levar mais e quando mais, menos pagam… e eu 
pensei em fazer isso, mas se levarem um camião, 
os produtos vão quase a custo zero. Mas isto não 
é nenhuma fábrica! 

E por exemplo, quanto tempo demorou a fazer 
esta peça?

Isto estava preparado para 3 dias, mas fui fazendo 
aos bocados, não foi tudo seguido… Ah! Olhe aqui, 
pendurei isto aqui! (mostra a maneira diferente 
que fez esta peça por ter uma escala diferente das 
outras que normalmente realiza)

Por causa de ser uma peça maior?

Sim, era incómodo trabalhar ali sentado! Então fiz 
uma parte e depois pendurei aqui desta maneira 
para não estragar… a cabeça tem de estar sempre 
a pensar! Eu estava sentado nesta cadeira e ia 
trabalhando até que depois trabalhei de pé, e sem-
pre que tinha um bocadinho trabalhava aqui. Nem 
contabilizei as horas todas…

E se fosse em vez desta trama e deste vime, fosse 
este? (aponto para o vime mais largo)

Não, era igual porque nesse tinha de preparar mais 
a madeira e o vime. Enquanto que aí o preparar da 
madeira demora mais e depois é rápido. Neste não 
preparo muito mas demora mais o trabalho. Este 
trabalho assim só faço muito mais pequeno para 
os cestos de pique nique assim em retângulos 
mais pequenos.

(mostro algumas das outras amostras das outras 
técnicas e explico)

Estas amostras são das rendas de bilros

Ah isto conseguia fazer! Mas em ponto grande, 
assim aberto (semelhante à amostra do ponto de 
rede das rendas de bilros)

Então aqui na cestaria podemos fazer assim mais 
espaçado como aqui.

É só fazer o desenho e dá para fazer tudo.

Experiências com fios de linho
2018
Ana Verónica
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