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Quero!dedicar!este!documento!à!minha!família,!

que!me!ajudou!e!apoiou!a!concretizar!o!sonho,!

estudar!e!desenvolver!uma!investigação!sobre!

a!Cultura!Popular!Portuguesa.!!
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Agradeço!também!aos!meus!amigos!e!colegas!

que!me!apoiaram!durante!toda!a!investigação,!

sem!eles!era!complicado!obter!energias!que!

dessem!conta!do!trabalho!que!tinha!em!mãos.  
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“Morro!por!objetos,!!
Sou!louco,!
Por!pinças,!
E!tesouras,!
Adoro!chávenas!
E!pratos,!
Para!já!não!falar!em!chapéus.!
Gosto!de!todos!os!objetos,!
Não!apenas!das!peças!magníficas,!
Mas!também!das!
Infinitamente!
Modestas,!
Como!um!dedal,!
Uma!espora,!
Uma!travessa!
Ou!um!jarro.”1!

   
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Pablo!Neruda!(1954)!in!Ode!aos!Objetos,!s.p.!

!
!
!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1!http://www.poemasLdelLalma.com/pabloLnerudaLodaLaLlasLcosas.htm,!acedido!a!10!!Dezembro!de!2012.!
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Resumo'
!

Vivemos! numa! sociedade!metamórfica! na! qual! a! globalização! é! razão! determinante.! É!

neste!contexto!que!surge!a!importância!e!o!interesse!de!investigar!atividades!artesanais!de!cariz!

popular,!de! reuniLlas!e!perceber!quais!as! suas!oportunidades! contemporâneas,!utilizando!a! sua!

transposição/reinvenção/recontextualização!para!a!atualidade.!Sem!que!percam!a! identidade,!a!

transposição!dos!objetos!será!como!que!uma!ponte!para!a!contemporaneidade,!conferindoLlhes!

uma!nova!interpretação.!PretendeuLse!abordar!“objetos!de!culto”!da!Cultura!Popular,!estes!que!

outrora!faziam!parte!da!casa!portuguesa!e!que!foram!desaparecendo!com!o!passar!do!tempo.!

A!dissertação!aborda!a! relação!entre!o!Design!de!Ambientes!de!Espaços!Comerciais!e!a!

Cultura!Popular!em!Portugal.!A!nível!conceptual!pensouLse!investigar!produtos!artesanais,!como!

por!exemplo!o!chavão!alentejano!e,!a!partir!daí,!interpretáLlo!contemporaneamente,!conferindoL

lhe!maior!visibilidade.!A!ligação!emocional!que!une!objetos!e!consumidores!é!um!fator!que!pode!

ser!positivo!para!a!produção!nacional.!Assim,!pretendeuLse!entender!a! importância!da!herança!

cultural!portuguesa,!contribuindo!para!a!sua!globalização,!valorizando!a!cultura!local/regional.!

A!metodologia!adotada!incluiu!métodos!como!a!Crítica!Literária!e!a!Observação!Direta!de!

Casos,! recolha! etnográfica! de! objetos! e! sua! posterior! categorização/catalogação.! O! caso! de!

estudo! Tertúlia! Tauromáquica,! ofereceu! algumas! hipóteses! de! ambientes! e! objetos! icónicos!

etnográficos.! Este! caso! de! estudo! impulsionou! o! projeto,! oferecendo! informação! importante! à!

dissertação.!!

! Como!componentes!da!Investigação!Ativa!criaramLse!três!espaços!conviviais!para!albergar!

pessoas!que!podem!ter!várias!valências,!como!por!exemplo!cafetaria,!local!de!exposição,!lounge.!

A! cultura! portuguesa! foi! o! mote! para! a! criação! destes! espaços! conviviais.! A! sua! essência! é!

totalmente! portuguesa,! ou! seja,! a! sua! estrutura! ou! paramentos! agrupam! maximizações! ou!

minimizações! de! objetos! de! culto! do! Artesanato! Português,! mas! conferindoLlhes! uma! nova!

utilização,!não!lhes!retirando!a!identidade,!antes!afirmandoLa.!

Como! resultados,! esperavaLse! ter! conseguido! desenvolver! espaços! com! os! ícones! da!

Cultura! Popular,! adaptando! a! Imagiologia! portuguesa! à! estrutura! do! espaço,! reforçandoLlhes! a!

identidade.! A! associação! com! a! Delta! Cafés! foi! fulcral! para! a! componente! projetual,! pois! foi! a!

partir! desta! associação! que! se! encontrou! a! temática! central! dos! ambientes,! criandoLse! três!

espaços!Delta!!Qultura,!altamente!contemporâneos!e!sofisticados,!o!que!permitiu!ainda!criar!uma!

nova!abordagem!da!marca!no!mercado!–!estratégia!de!marca.!

! O! cruzamento! da! Cultura! Popular! Portuguesa! com! o! Design! de! Ambientes! de! Espaços!

Comerciais!é!uma!área!interessante,!acabando!por!ser!uma!oportunidade!de!projeto.!!

! As!pessoas!é!que!“fazem!cultura”,!daí!a!Cultura!estar!em!constante!mutação.!



! V!

Palavras-Chave'
!

! Design!de!Ambientes!

Cultura!Popular!Portuguesa!

Objetos!de!Culto!

Artesanato!

Espaço(convivial!

!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!



! VI!

Abstract''
!

Globalisation!is!a!determinant!reason!for!the!metamorphic!society!we!live!in.!It!is!in!this!

context!that!the!importance!and!interest!of!researching!folk!handicrafts!arise,!gathering!them!and!

realizing! what! contemporary! opportunities! they! may! have! by! making! their!

transposition/reinvention/recontextualization!for!today.!This!transposition! is! like!a!bridge!to!the!

present,! a! new! interpretation,!where! each!object’s! identity! is! kept.! The! aim! is! to! address! "cult!

objects"!of!Portuguese!Folk!Culture,!objects!that!were!once!part!of!the!dwellings!and!disappeared!

over!time.!

The! dissertation! discusses! the! relationship! between! Ambiance! Design! for! Commercial!

Spaces!and!Folk!Culture!in!Portugal.!Conceptually,!the!idea!is!to!research!handicrafts,!such!as!the!

Chavão( Alentejano! (a! tool! from! the! Alentejo! Region,! once! used! for! branding! bread! baked! in!

community! ovens),! and! from! there! to! make! an! interpretation! of! those! products! in! a!

contemporary!way,! giving! them!greater! visibility.! The!emotional! connection! joining!objects! and!

consumers!can!be!a!positive!factor!for!national!production.!Thus,!it!is!intended!to!understand!the!

importance!of!the!Portuguese!cultural!heritage,!valuing!local/regional!cultures,!in!order!to!(try!to)!

contribute!for!its!globalisation.!

The! adopted! methodology! includes! methods! such! as! Literary! Criticism! and! the! Direct!

Observation! of! Artifacts,! ethnographic! collection! of! objects! and! their! categorization/cataloging.!

The! case! study! Tertúlia( Tauromáquica! (a! sort! of! bullfightingLthemed! Pub)! offered! some!

hypotheses!of!iconic!ethnographic!objects!and!environments.!This!case!study!spurred!the!project,!

providing!important!information!to!the!dissertation.!

As! part! of! the! Active! Research! three! different!multipurpose! spaces! were! conceived! to!

accommodate!people,!able!to!combine!a!coffeehouse,!an!exhibition!place,!a!showroom,!a!lounge.!

The!Portuguese!Culture!was!the!motto!for!the!creation!of!these!convivial!spaces.!Their!essence!is!

entirely! Portuguese,! meaning! their! structure,! surfaces! and! overall! ambiance! bring! together!

enlarged!or!reduced!“cult!objects”!of!the!Portuguese!Handcraftsmanship,!giving!them!a!new!use!

without!removing!their!identity,!rather,!accenting!it.!

As!results,! it! is!expected!to!have!managed!the!development!of!spaces!with!Folk!Culture!

icons,!adapting!the!Portuguese! Imagery!to!the!space!own!structure,! reinforcing! its! identity.!The!

association!with!Delta!Cafés!was!central!to!the!design!component,!establishing!the!theme!of!the!

spaces!to!be!created.!Thus,!three!highly!contemporary!and!sophisticated!“Delta!Qultura”!spaces!

have!been!designed,!allowing!still!the!development!of!a!new!approach!of!the!brand!to!the!market!

L!brand!strategy.!
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The!intersection!of!Portuguese!Folk!Culture!and!Ambiance!Design!for!Commercial!Spaces!

is!an!interesting!area,!and!this!has!ended!up!as!being!a!project!opportunity.!

!
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Introdução'
!

O! presente! projeto! de! investigação! está! centrado! no! Design! de! Ambientes! de! Espaços!

Comerciais! tendo! como! inspiração! a! transposição/interpretação! da! Cultura! Popular! Portuguesa!

para! a! Contemporaneidade.! A! escolha! da! temática! investigativa! foi! peculiar,! pois! existe! um!

imenso! interesse! em! recuperar! objetos! portugueses! que! provavelmente! já! estão! esquecidos! e,!

darLlhes!uma!nova! interpretação,!aliando!Design!e!Cultura.!PensaLse!que!esta!área!de!estudo! já!

foi! abordada! variadas! vezes,!mas! pouco! explorada! ao! nível! da! iconicidade,! pois! existem! tantos!

objetos!de!culto!portugueses!que!é!complicado!conseguir!fazer!uma!seleção!de!alguns!marcantes.!!!!!

! A! Iconografia! Popular! é! bastante! rica! e! vamos! intervir,! de! maneira! a! tornáLla! única!

recontextualizandoLa,!não!lhe!retirando!a!identidade!que!tanto!a!caracteriza,!e!valorizando!assim!

a!herança!cultural.!!

!

“o! conceito!de! cultura! contemporânea,! tão! apregoado,! tem!muito!pouco!que! ver! com!a!

mera!produção!de!objetos!e!eventos!culturais!convencionais,!como!exposições,!peças!de!

teatro,!filmes!ou!literatura.!A!cultura!contemporânea,!entendida!como!criatividade,!é!hoje!

um! dos! principais! motores! das! sociedades! desenvolvidas! e! está! presente! em!

praticamente! todas! as! atividades! humanas,! das! económicas! à! política,! passando! pelos!

próprios!modos!de!vida!e! comportamentos! sociais.! Sem!cultura! incorporada!não!existe!

hoje! praticamente! nada! de! relevante.! (...)! Ela! emerge! da! capacidade! de! inovação! das!

comunidades! e! dos! indivíduos,! assente! no! acesso! e! partilha! dos! novos! saberes! e! da!

ousadia! de! uma! constante! experimentação! sem! limites.! E! também,! claro! está,! do!

conhecimento!da!história!e!do!património!que!é!essencialmente!matéria!do!ensino!e!da!

museologia.”2!

    
Leonel!Moura,!2008,!in!Jornal!de!Negócios!

!

A!globalização!tem!trazido!um!maior!conhecimento!e!afirmação!da!Arte!Popular!e,!toda!

esta! troca!de! conhecimentos!poderá! gerar!novas! abordagens! ao! tema,! revelando!as!diferenças!

regionais.!Esta!riqueza!cultural!deveLse!à!influência!dos!diversos!povos!que!passaram!por!Portugal!

e!que!foram,!de!alguma!maneira,!deixando!os!seus!hábitos!e!costumes.!Com!toda!esta!“mescla!

racial”,!a!cultura!foi!enriquecida!ao!longo!de!vários!séculos,!pois!cada!povo!tem!os!seus!próprios!

costumes,!os!quais!foram!entranhando!o!território!português,!tornandoLo!único.!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2!MOURA,!Leonel!(2008).!Jornal!de!Negócios,!20080116.!
!
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A!utilização!de!objetos!que!vinculam!identidades!nacionais!terá!o!seu!cruzamento!com!o!

Design! de! Ambientes! de! Espaços! Comerciais,! mantendo! uma! relação! simbiótica.! PensaLse! que!

esta! ligação! emocional! entre! a! Cultura! Popular! e! o! Espaço! Comercial! poderá! ser! interessante!

entre!consumidores!e!objetos.!Por!um!lado,!a!marca!pode!usufruir!destes!objetos,!de!maneira!a!

atrair!consumidores;!por!outro! lado,!pensaLse!que!ao!associar!estes!elementos!nacionais!a!uma!

marca,!criarLseLá!uma!nova!experiência!de!marca!que!será!uma!mais!valia!para!a!mesma.!

O! que!motivou! a! escolha! deste! tema! foi! a! herança! cultural! por! parte! dos! meus! avós.!

Cresci! rodeado!de!objetos!de! culto!portugueses,! galos,!pratos!de! faiança!das!Caldas,!estatuária!

figurativa!de!Barcelos,!Tapetes!de!Arraiolos.!Desta!maneira,!e! sem!me!aperceber! torneiLme!um!

interessado!nesta!área!vastíssima.!Por!outro!lado,!a!curiosidade!em!encontrar!novos!objetos!que!

estão!esquecidos!faz!com!que!todos!os!dias!pense!nisso!e!no!trabalho!que!os!artesãos,!mestres,!

artífices! tiveram!e!que,!de!alguma!maneira,!não!pode!passar!despercebido,!até!porque!existem!

trabalhos! fascinantes.! Esta! recolha! exaustiva! de! produtos! portugueses! é! uma!maisLvalia! para! a!

dissertação! e,! claro! está,! para! próximas! investigações! na! área.! PensaLse! ainda! que! é! uma!

oportunidade!de!projeto,! pois! a! última! recolha!de!objetos!de!Cultura!Popular! foi! concebida!na!

década! de! 70! do! século! XX,! por! Augusto! Pires! de! Lima,! estando! desatualizada,! pois! existem!

muitos!novos!artistas!que!não!são!contemplados!no!seu!maravilhoso!texto.!!

Relativamente! à! Investigação! Ativa,! pretendeuLse! criar! um! conceito! de! espaço(s)!

comercial(ais),! cultural! (ais),! convivial! (ais)! para,! eventualmente,! ser! associado! a! uma! marca.!

Como!caso!prático,!selecionámos!a!Delta!pois!é!uma!empresa!pioneira!em!abraçar!este! tipo!de!

projetos!teóricoLpráticos!e!que!está!na!vanguarda!das!empresas!de!sucesso!portuguesas.!!!

!
!

Motivação'e'Oportunidade'
!
!

A! escolha! da! temática! a! desenvolver! num! contexto! de! dissertação! de! mestrado! foi!

complexa,! pois! teria! de! ser! uma! escolha! ponderada,! que! refletisse! o! gosto! do! autor! mas,! em!

simultâneo,!que!oferecesse! futuras!oportunidades.!Esta!escolha! resulta!da!herança!cultural!que!

foi! deixada! por! parte! dos!meus! avós,! que! eram! colecionadores! de! arte! popular! portuguesa! e,!

apesar!de!não!me!aperceber!enquanto!criança!do!verdadeiro!espólio!que!detinham,!acabou!por!

se!refletir!na!escolha!da!temática.!As!vivências! infantis!acabaram!por!ser!a!motivação!para!este!

projeto,! bem! como! os! testemunhos! que!me! foram! transmitidos! ao! longo! dos! anos.! Por! outro!

lado,! a! Cultura! Popular! Portuguesa! é! uma! temática! que! está! em! voga,! da! qual! já! resultaram!

algumas!abordagens,!mas!o!projeto!que!aqui!se!apresenta,!é!um!projeto!que!engloba!uma!série!

de!áreas!de!meu!interesse,!como!História,!Cultura!e!Design!de!Ambientes.!!



! XIX!

A!reunião!factual!de!objetos!populares!portugueses!e!a!sua!catalogação!é!para!mim!um!

desafio,!pois!existem!dezenas!de!artefactos!deixados!pelos!povos!que!por!cá!habitaram!e!que!não!

estão! devidamente! organizados.! Existem! ainda! muitos! outros! objetos! que! caíram! no!

esquecimento! ou! são! eventualmente! desconhecidos,! principalmente! nas! camadas!mais! jovens.!

PensaLse! que! esta! catalogação! de! objetos! por! regiões! é! uma! oportunidade! de! projeto! teórico,!

pois! não! existem! grandes! reuniões! factuais! desta! natureza.! Ao! nível! projetual,! a! criação! de!

espaços!em!que!“viva”!a!Cultura!Popular!Portuguesa!é!mais!uma!oportunidade.!Até!ao!momento!

da! escrita! desta! dissertação! não! existiam! espaços! conceptuais! como! os! que! aqui! se! retratam,!

espaços! que! sejam! como! que! museus! que! podem! ser! utilizados! e! vividos! tanto! pelo! turista!

interessado,!como!pelo!estudante!que!utiliza!o!espaço!e!revê!alguns!artefactos!portugueses!que,!

ou!não!conhece!ou!mantém!esquecidos.!!!!

!
!

Problemática'/'Questões'da'Investigação'
!

! A! problemática! centraLse! na! Cultura! Popular! Portuguesa! que! perdeu! visibilidade!

principalmente! nas! camadas! mais! jovens.! Portugal! é! um! país! muito! rico! ao! nível! cultural,!!

devendo!assim!criarLse!oportunidades!de!projeto!que!possam! impulsionar!e!disseminar!a!nossa!

cultura.!PensaLse!que!é!um!problema!não!haver!documentação!atualizada!nesta!área!que!poderia!

ser!uma!porta!para!o!Design,!Turismo,!Hotelaria.!A!Cultura!faz!parte!das!nossas!vidas!e!sem!ela!

perdemos!a!personalidade!e!a!identidade!que!tanto!nos!caracteriza.!

!

Como! pode! o!Design! de! Ambientes! recuperar/recontextualizar/reinterpretar! elementos!

da!Cultura!Popular!Portuguesa!em!contextos!de!marca!dominados!por!uma!identidade!visual!da!

marca?!

!

Que! elementos! da! Cultura! Popular! Portuguesa! podem! ajudar! à! criação/valorização! de!

uma!marca,!reforçandoLlhe!a!identidade?!

!

!

!

!

!
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Objetivos'
!

! Geral:!

!

1. Perceber! como! o! Design! de! Ambientes! pode! ajudar! a! desenvolver! um! espaço!

público/comercial!onde!se!incorpora!a!Cultura!Tradicional!Portuguesa,!numa!visão!global.!

!

! Específicos:!

!

1. Aprofundamento!do!conhecimento!dos!objetos!da!Cultura!Popular!Portuguesa;!

2. Desenvolvimento! de! uma! base! de! dados! que! forneça! informações! relativas! a!

Artistas/Artesãos/Artífices! e,! eventualmente! o! trabalho! desenvolvido! pelos! mesmos,!

contribuindo!para!uma!informação!atualizada;!

3. Patrocinar!o!espaço!com!marcas!portuguesas;!

4. Conciliar!o!patrocínio!da!Delta!Cafés,!com!o!projeto,!compreendendo!o!contexto!cultural,!

através!da!ação!do!Design.!

!

Benefícios'
!

O!projeto!teve!alguns!benefícios!visíveis,!interpretando!a!temática!da!Cultura!Popular!em!

Portugal.! A! transposição! da! Cultura! Popular! para! Espaços! de! Convívio! virá! oferecer! aos!

consumidores!um!maior! conhecimento!da!nossa!Cultura,!dos!mitos,!das! lendas,!dos!objetos!de!

culto!que!estão!a!desaparecer,!principalmente!nas!camadas!mais!jovens.!PensaLse!que!dotar!um!

espaço! comercial! com! todas! estas! referências! de! cultura! é! criar! um! veículo! importante! para! a!

mesma!não! ficar!esquecida.!Paralelamente! foi! feita!uma!catalogação!de!vários!objetos!de!culto!

portugueses,! bem! como! artistas! e! artesãos,! numa! base! de! dados!online,! de!modo! a! poder! ser!

consultada!por!todos!os!interessados,!visto!não!existir!nada!neste!sentido.!!

A! nível! pessoal! reforçouLse! o! interesse! pela! área! temática! e,! por! sua! vez,! gerouLse! um!

maior!conhecimento!da!Cultura!Popular,!temática!que!ainda!não!está!muito!desenvolvida.!PensaL

se!assim!abrir!alguns!tópicos!interessantes!nesta!área,!de!modo!a!que!o!conhecimento!da!mesma!

se!torne!mais!profundo!e!abrangente.!!

O! interesse!não! só! recai! nos!objetos! de! culto,!mas! também!nas! suas! formas! e! funções!

quotidianas,!sendo!alguns!muito!complexos,!mas!outros!muito!simples,!retratando!a!vida!do!povo!

e,!claro!está,!a!técnica!da!época.!

!
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Desenho'da'Investigação'–'metodologia'e'métodos'
!

! A! recolha! e! análise! de! artefactos! é! fulcral! nesta! dissertação,! pois! é! nela! que! se! vai!

perceber! a! importância! do! tema! e,! naturalmente! as! peças! que! poderão! ser! potenciadas.! É!

importante! perceber! os! produtos! existentes,! os! artistas,! testemunhos! deixados! pelos! nossos!

antepassados.!Identificar!quais!são!as!diferenças!de!região!para!região,!os!materiais!utilizados,!os!

acabamentos,!as!inspirações.!

! A!procura!incessante!de!respostas!a!estes!problemas!gera!naturalmente!mais!problemas,!

mas!que!sugerem!visitas!periódicas!a!regiões!com!forte!cultura!artesanal,!de!modo!a!perceber!o!

método!de!trabalho!dos!artistas.!O!estudo!de!objetos!e!sua!catalogação!tem!que!ser!criterioso!ao!

ponto!de!se!perceber!quais!os!produtos!já!existentes!no!mercado!e,!caso!existam,!verificar!quais!

os!as!seus!pontos!positivos!e!negativos,!podendo!assim!recriáLlos.!!

! Em! suma,! pretendemos! concluir! a! dissertação! com! um! espaço! comercial! que! cruze! a!

Cultura!Popular!Portuguesa,!através!dos!objetos!analisados,!com!o!Design.!Este!espaço!comercial!

terá!que!ser!representativo!de!um!país!com!fortes!ligações!artesanais,!contendo!vários!artefactos!

regionais,!representando!assim!as!várias!regiões!portuguesas.!!

!

! Em! termos! metodológicos! trataLse! de! uma! metodologia! intervencionista! e! não!

intervencionista!que!inclui!os!seguintes!métodos:!crítica!literária;!recolha!etnográfica;!entrevistas!

exploratórias;!investigação!ativa!(projeto!de!espaço!comercial).!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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Organograma'
!
!

!
Fig.'1'Esquema'do'Processo'Investigativo.'



! XXIII!

Guião'da'Dissertação'
!

!
! A!dissertação!é!longa!e!envolve!vários!capítulos!distintos,!capítulos!que!só!funcionam!com!

o!encadeamento!devido,!acabando!por!revelar!o!verdadeiro!espólio!etnográfico!português.!Cada!

capítulo!aborda!uma!série!de!testemunhos!e!artefactos!portugueses,!tendo!no!final!um!catálogo!

que!auxilia!na!síntese!de!informação.!!

!

No! capítulo! 1! intitulado! por! “Temas! Preliminares”! é! apresentada! uma! contextualização!

geral! sobre! as! nossas! origens! e! sobre! a! evolução!do!Mobiliário! vernacular.! Por! outro! lado,! são!

apresentados!conceitos!que!auxiliam!na!compreensão!de!todo!o!projeto.!

!

! O!capítulo!2!“Portugalidades”!representa!os!artefactos!portugueses!que!foram!utilizados!

em!todo!o!território!português,!não!se!restringindo!somente!a!uma!região,!como!a!Azulejaria!que!

foi!utilizada! fortemente!de!Norte!a!Sul!do!país.!ApresentamLse! também!tradições!que!não! têm!

uma!zona!foco,!tendoLse!desenvolvido!em!Portugal!de!uma!maneira!geral.!

!

! O!capítulo!3!é! referente!ao!Minho,!e!é!o!primeiro!capítulo!que!se! focaliza!numa! região!

portuguesa.!As!províncias!nunca!tiveram!qualquer!atribuição!prática,!apenas!eram!uma!maneira!

de! facilitar! a! localização! das! cidades.! Com! a! entrada! em! vigor! da! Constituição! (1976),! estas!

províncias!começaram!a!dissiparLse!do!vocabulário!português,!no!entanto,!são!importantes!para!o!

presente!projeto,!pois! facilitam!a! localização!dos!grandes!centros!de!Artesanato.!Neste!capítulo!

são!apresentados!os!produtos!e!artefactos!artesanais!minhotos,!principalmente!cerâmicos,!pois!é!

uma! das! valências! da! região.! Do! capítulo! 3! até! ao! capítulo! 12! é! feita! uma! síntese! de! objetos!

populares!portugueses,!separados!pelas!suas!zonas!de!incidência!e!sintetizados!por!catálogos!(em!

formato!desdobrável)!que!se!encontram!no!final!de!cada!capítulo.!

!

! O! capítulo! 13! aborda! Materiais! de! Construção! que! podem! ser! utilizados! em! futuros!

espaços! comerciais/culturais.! ApresentamLse! os! materiais! vernaculares! que! foram! utilizados!

durante!imenso!tempo!na!nossa!Arquitetura.!

!

! O! caso!de!estudo! relativamente!à!Tertúlia!Tauromáquica!é!apresentado!no!capítulo!14.!

Este! caso! de! estudo! foi! escolhido,! pois! a! tertúlia! tauromáquica! é! um! espaço! onde! existem!

artefactos! relacionados!com!a!Festa!Brava,!mas! também!é!um!espaço!convivial,!onde!amigos!e!
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familiares!se!reúnem!para!abordar!variados!temas!servindo!deste!modo!como!benchmarking!aos!

espaços!comerciais!culturais.!

!

! O!capítulo!15!marca!o!início!do!projeto,!também!chamado!de!Investigação!Ativa!sendo!

aqui!que!se!apresentam!as!propostas!de!espaços!conviviais!que!vão!responder!aos!objetivos!que!

se!questionaram!inicialmente.
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Capítulo'1'–'Temas'preliminares'
!

1.1'Nota'introdutória'
!

A! temática! escolhida! é! demasiado! vasta! e! rica! de!modo!que! foi! feita! uma! síntese!para!

simplificar! e! aclarar! a! investigação.! Primeiramente! serão! apresentados! os! temas! gerais! ou!

preliminares,!que!são!comuns!a!todas!as!regiões!portuguesas,!como!por!exemplo!a!Azulejaria!ou!

até!mesmo!a!Tourada.!Depois,! com!uma!cuidada!divisão!de!Portugal!por! regiões/províncias,! foi!

mais! simples! sintetizar! os! produtos! por! zona,! pois! estes! dependem! dos! materiais! que! são!

disponibilizados! pela! própria! região.! Os! artefactos! dependem,! por! exemplo,! das! condições! do!

solo,!da!água!e!assim!sendo!fezLse!esta!divisão,!de!maneira!a!perceber!que!em!cada!região!existe!

um!tipo!de!objeto!específico,!tradição,!lenda,!artefacto.!

!

!
Fig.'2'Diagrama'explanatório'de'conceitos'e'áreas'a'serem'tratadas.'

Cultura!
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Artesanato!
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1.2'Povos'que'habitaram'Portugal'
!

Não!se!sabe!quem!viveu!em!Portugal!em!concreto,!sabeLse!que!viveram!imensos!povos,!

oriundos! de! várias! partes! do! globo! que! vieram! pontuando! o! território! português! com! os! seus!

testemunhos,! testemunhos! que! vieram! balizando! eficazmente! a! nossa! cultura,! capaz! de! ser!

interpretada! na! Contemporaneidade.! Foram! estes! Homens! que! fizeram! aquilo! que! nós! somos!

hoje,!foram!eles!que!trouxeram!as!suas!tradições,!as!suas!crenças,!comida,!vestuário,!modos!de!

estar!e!viver,!língua,!capacitandoLnos!de!todo!este!vasto!e!raro!reportório!etnográfico.!

! Segundo! Amaral! &! Amaral! (1997)! a! base! genética! portuguesa! é! a! mesma! desde!

aproximadamente! 40! milénios,! com! algumas! diferenças! devido! aos! povos! que! por! cá!

permaneceram.!SabeLse!que!as!investigações!realizadas!neste!campo!são!pouco!precisas!e!pouco!

esclarecedoras,!principalmente!sobre!épocas!anteriores!à!nacionalidade,!com!exceção!da!época!

romana! (romanização)! e! da! cultura! castreja.! Numa! vulgar! História! de! Portugal! rapidamente! se!

percebe! que! a! importância! da! identidade! nacional! recai! em! D.! Afonso! Henriques! como! seu!

precursor,! com!o!Condado!Portucalense,! abandonando!declaradamente!os!povos! anteriores! ao!

primeiro!rei!de!Portugal!(Amaral & Amaral, 1997).!!

O! desinteresse! em! perceber! quem! cá! habitou! é! tal! que! quase! se! sente! que! os! outros!

povos! que! por! cá! passaram! parecem! algo! estrangeiro,! algo! que! não! faz! parte! de! nós,!

erradamente.! É! sabido! que! os! Árabes! e! os! Romanos! permaneceram! cá,! a! sua! influência! foi!

enorme,! mas! muitos! outros! cá! estiveram,! marcando! profusamente! a! nossa! Cultura,! como! os!

Germanos!e!mais!tarde!(século!XVI)!os!africanos,!brasileiros!e!povos!vindos!do!Índico.!No!século!

XV!tivemos!ainda!a!introdução!de!povos!ciganos,!estes!de!origem!indiana.!Para!se!conseguir!uma!

recolha! paleontológica! plausível,! teriam! de! ser! analisadas! diversas! fontes! como! históricas,!

arqueológicas,! linguísticas,! genéticas,! etnográficas,! reunindo! assim! elementos! suficientes! para!

credibilizar!a! tese.!As! fontes!históricas! são!como!que! relatos!de!acontecimentos!dos!povos!que!

por!cá!passaram,!mas!que!são!raros,!acabando!por!atrapalhar!as!investigações!(Amaral & Amaral, 

1997).!!

! SabeLse!que!a!Escrita!chegou!tarde!à!Península!Ibérica!(I!milénio!a.C.),!o!que!representa!a!

perda! de! imensos! factos! que! provavelmente! terão! ocorrido! e! que! não! estão! documentados.! A!

Arqueologia!é!outro!método!de!ir!de!encontro!aos!nossos!antepassados,!revelando!claramente!os!

utensílios!que!eram!utilizados!pelos!povos,!bem!como!as! suas!habitações!e!hábitos,!mas!existe!

também! uma! grande! deficiência! a! este! nível,! pois! era! uma! área! que! era! pouco! abordada! na!

Universidade,!não!havendo!técnicos!especializados!nas!escavações,!podendo!ter!passado!ao!lado!

muitos! artefactos! importantes! para! o! conhecimento! da! nossa! história.!Os! restos! arqueológicos!

sozinhos! não! são! capazes! de! suportar! uma! boa! tese,! pois! os! artefactos! deixados! por! um!povo!
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normalmente! seriam! “imitados”! pelos! próximos,! confundindo! estas! investigações.! As! Fontes!

Linguísticas,! a! Toponímia,! Hidronímia,! Oronímia,! Antroponímia,! Teonímia,! Etnonímia,! são! tudo!

fontes!que!não!convém!que! sejam!descuradas,! contribuindo! juntas,!quando!confrontadas,!para!

uma!tese!manifestamente!rica!e!credível!(Amaral & Amaral, 1997).!! !

! Os!povos!que!habitaram!o!nosso!país!podem!ter!chegado!até!cá!por!via:!

! ! !

1. Continental!

2. Marítima!

3. Imigrações!

!

! Segundo! Amaral! &! Amaral! (1997)! pensaLse! que! os! primeiros! povos! a! habitarem! a!

Península! Ibérica! e! Portugal,! em! concreto,! foram! os! Celtas,! pois! não! se! conhece! nem! se!

identificam! os! anteriores! a! estes,! as! marcas! que! deixaram! foram! insignificantes! ou!

desapareceram!com!o!tempo.!Os!Celtas!tiveram!influência!no!Portugal!préLromano,!sendo!a!sua!

identidade!uma!matéria!cheia!de!vírgulas,!pois!as!teses!que!havia,!até!há!poucas!décadas,!de!que!

eram!um!povo!que!constituía!uma!etnia!própria,!bem!como!língua!e!cultura,!foram!deitadas!por!

terra.!Foram!um!conjunto!de!vários!povos,!de!diversas!proveniências!étnicas,!tendoLse!formado!

na!zona!correspondente!à!atual!Suíça,!Alemanha!(sul)!e!França,!dirigindoLse!posteriormente!em!

várias!direções,!durante!o!II!milénio!a.C.!!

Ainda! segundo! Hubert! (1952)! outros! povos! que! permaneceram! em! Portugal! foram! os!

designados!Germânicos!Antigos,!que!são!um!conjunto!de!povos!indoLeuropeus!que!se!deslocaram!

da! Europa! Central! para! o! Sul! da! Escandinávia! e! Jutlândia,! durante! os! primeiros! séculos! do! II!

milénio!a.C.,!praticando!a!cultura!megalítica!do!norte!da!Europa,!registandoLse!vestígios!de!1700!

a.C.,!próprios!da!Idade!do!Bronze!nórdico.!

! Começaram! a! expandirLse! em! finais! do! II! milénio! fazendo! com! que! os! Itálicos!

começassem!a!descer!para!a!Península!Itálica,!atribuindoLlhe!a!nomenclatura!atual.!No!século!VI!

a.C.!ultrapassaram!o!Reno,!obrigando!também!os!Celtas!a!emigrar!para!terrenos!mais!ocidentais.!

Segundo! Bosch! Gimpera! (1932),! os! povos! germânicos! entraram! em! Portugal! infiltrados! nas!

invasões!celtas!pois,!mais! tarde,!encontraramLse!vestígios!etnónimos!e! topónimos!dessa!época.!

Os!Rougios!eram!um!povo!que!integra!o!grande!grupo!dos!povos!germânicos!antigos!e!que!esteve!

no!nosso!território,!segundo!revela!Tácito!no!século!I!a.C..!O!maior!fluxo!de!germânicos!ocorreu!

durante! a! Idade! Média,! invasões! de! povos! que! falavam! a! mesma! língua,! como! os! Vândalos,!

Alanos,! Suevos,! Visigodos,! destruindo! o! Império! Romano.! As! áreas! europeias! ocidentais! que!

detinham!a!tradição!celta!acabaram!por!ser!um!grande!foco!expansionista!dos!povos!germânicos.!

Os! Suevos! e! os! Visigodos! foram! dois! povos! que! dominaram! a! Península! Ibérica,! tanto! militar!
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como!politicamente,!apesar!de!serem!demograficamente!minoritários,!acabando!por!exercer!uma!

forte! influência! cultural,! já! os! Germanos! não! deixaram! grandes! predomínios! (Amaral & Amaral, 

1997).!

!

! Os!Gregos! também!estiveram!em!Portugal!deixando!vários! testemunhos!arqueológicos,!

mas!quanto!a!memórias!de!colónias!gregas!não!existem!referências,!acabando!por!se!pensar!que!

o! seu! impacte! no! nosso! território! não! foi! forte.! PensaLse! que! a! sua! maior! influência! foi! nos!

autores!clássicos!e!no!Comércio,!com!eles!e!de!produtos!deles.!!

Iberos,!Fenícios,!Cartagineses,!foram!outros!povos!que!por!cá!passaram,!chegando!até!ao!

território! conhecido! hoje! como! Portugal,! através! das! navegações! que! faziam! pelo! Mar!

Mediterrâneo,! de!maneira! a! concretizarem! as! ditas! trocas! comerciais.! Os! Iberos! foram! os! que!

deram!nome!à!Península!Ibérica,!pensandoLse!erradamente!que!todos!os!povos!que!cá!habitavam!

eram! Iberos,!mas!esta! tese! já! foi!demovida,! sabendoLse!atualmente!que!os! Iberos! foi!um!povo!

que! esteve! patente! na! Península! Ibérica,!mas! que! não! teve! grande! influência! em! Portugal.! Os!

Fenícios!eram!originários!do!atual!Líbano,!Síria,! Israel,! sendo!uma!cultura!comercial!marítima,!a!

qual! disseminou! a! sua! cultura! pelo! Mar! Mediterrâneo,! durante! 1500! a.C.! até! 300! a.C..! Os!

Cartagineses! eram!originários! de!Cartago,!Norte! de!África,! território! conhecido! atualmente!por!

Tunísia.!Muitos!outros!povos!cá!estiveram!nesta!época!como!os!Túrdulos,!os!Tartessios,!Bástulos,!

Sordos,!Cinetes!(Amaral & Amaral, 1997).!

Seriam!imensos!os!povos!que!poderíamos!ainda!enumerar,!mas!dos!principais!que!por!cá!

também! passaram! citamos! os! Trácios,! os! Lusitanos,! Ilírios,! Lígures.! Os! Trácios! advinham! dos!

territórios! conhecidos! hoje! como! Bulgária,! Roménia,! Moldávia,! Grécia,! Turquia,! Sérvia,!

Macedónia,!falando!o!trácio.!Existem!algumas!teses!académicas!que!defendem!que!os!albaneses!

ainda! mantêm! o! trácio! como! língua! oficial! da! Albânia,! mas! é! uma! questão! pouco! clara.!

Descobertas!recentes!(2005)!clarificam!alguns!artefactos!encontrados!no!“Vale!dos!Reis!Trácios”,!

pensandoLse!ser!a!primeira!grande!capital!trácia,!tendo!sido!encontrada!uma!imensa!quantidade!

de!artefactos!de!cerâmica!polida.!Os!Lusitanos!são!um!grupo!de!povos! ibéricos!préLromanos!de!

origem! indoLeuropeia! que! habitaram! Portugal! desde! a! Idade! do! Ferro.! Durante! as! invasões!

romanas! criouLse! uma! região! chamada! Lusitânia! correspondente! a! grande! parte! do! atual!

Portugal.!Viriato!foi!um!célebre!Lusitano!que!enfrentou!a!invasão!romana.!Segundo!antropólogos!

e! historiadores,! os! Lusitanos! acabam! por! ser! um! povo! com! pouca! história,! pois! não! deixaram!

testemunhos! da! sua! presença! em!Portugal,! apenas! são! relatados! por! autores! gregos.!Os! Ilírios!
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eram!um!povo!indoLeuropeu!que!era!originário!dos!Balcãs!e!Sul!da!Itália,!falando!línguas!ilíricas3.!

O!seu!aparecimento!deuLse!por!volta!de!1000!a.C.,!período!este!que!coincide!com!o!términos!da!

Idade!do!Bronze!e!o!começo!da!Idade!do!Ferro.!!Os!Lígures!foram!um!povo!extremamente!ligado!

às!construções!megalíticas,!originário!da!Península!Itálica!(Amaral & Amaral, 1997).!

! A!grande!influência!em!Portugal!foi!a!Mourisca,!sendo!notável!principalmente!no!Sul!do!

território,!devido!à!proximidade!com!o!Norte!de!África.!Por!volta!de!700!d.C.,!a!Península!Ibérica!

começou!a!sofrer!invasões!de!povos!norteLafricanos,!também!conhecidos!por!mouros,!árabes!ou!

muçulmanos;!estes!primeiros!que!invadiram!a!península!eram!berberes,!que!são!outro!pequeno!

grupo!de!árabes.!Esta!invasão!moura!ocorreu!durante!várias!guerras!civis!entre!diferentes!facções!

visigodas!pelo!trono!espanhol!visigótico,!o!qual!demorou!cerca!de!oito!anos!a!ser!conquistado.!O!

domínio! mouro! em! território! dito! atualmente! português! perdurou! até! 1249,! aquando! da!

conquista! definitiva! do!Reino!do!Algarve.! SabeLse! que! a! invasão!moura! foi!muito! importante! a!

níveis!culturais!para!Portugal!e!para!toda!a!Europa,!pois!foram!introduzidos!processos!culturais!de!

extrema! importância! como! a! complexidade,! sofisticação! e! envergadura! civilizacional,! valorosos!

contributos!científicos,! linguísticos,! literários,! intelectuais,!artísticos.!Esta!troca!de!conhecimento!

entre! povos! denominaLse! por! aculturação,! que! neste! caso,! deuLse! entre! os! autóctones! e! os!

mouros;!por!outro! lado,!deramLse! também!processos!démicos!ou!populacionais,!questão!muito!

contraditória!para!os!investigadores,!pois!as!teses!religiosas!e!políticas!em!que!acreditavam!eram!

bastante!diferentes!para!cada!um!dos!povos!–!conotações!raciais!(Parafita, 2006).!

Apesar! de! todas! estas! guerrilhas! de! conquistas! e! derrotas,! é! certo! que! a! influência!

mourisca! –! Islamização! ou! Arabização! –! foi! um! importante! desenvolvimento! cultural! para! a!

Península!Ibérica!e,!claro!está,!para!a!Europa.!Os!testemunhos!deixados!pelos!mouros!são!vastos,!

como! a! Azulejaria,! chaminés,! utilitários,! processos! mecânicos,! perdurando! até! à!

Contemporaneidade!(Coelho, 2010).!

!

!

!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3!Os!idiomas! ilírios!formavam! um! grupo! de!línguas! indoLeuropeias!faladas! na! parte! ocidental! dos! Balcãs!
pelos! povos! conhecidos! na!Antiguidade!e! posteriormente! como!ilírios:! Ardieus,! Dálmatas,! Panônios,!
Autariatas!e!Taulâncios.!Algumas!mudanças! sonoras!do!protoLindoLeuropeu!para!o! ilírio!e!outros! idiomas!
foram!deduzidas!a!partir!do!que!restou!destes!idiomas,!porém!devido!ao!fato!de!não!existirem!exemplos!de!
uma! literatura! ilíria! antiga,! que! tenha! sobrevivido! até! aos! dias! de! hoje,! é! difícil! classificar! com! clareza! o!
idioma!dentro!da!família!linguística!indoLeuropeia.!!

!
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1.3'Conceito'de'Cultura'
!

A! cultura! é! um! conjunto! de!modelos,! que! informa! e! caracteriza! um! povo,! uma! região,!

uma! comunidade.! Esta! caraterização,! geral! e! radical,! deve! fomentar,! intervir,! qualificar,!

condicionar!toda!a!vida!cultural,!todas!as!atividades!culturais.!É!fundamental!existir!cultura,!pois!

só!assim!conseguimos!entender!os!diversos! valores!éticos!do!nosso! comportamento! social.! Por!

um!lado,!é!um!conjunto!de!atividades!e!modos!de!agir,!costumes,!gostos,!comportamentos!de!um!

povo;!por!outro,!é!a!maneira!do!Homem!se!adaptar!às!condições!de!existência,!acostumandoLse!

ao!meio! envolvente.! Porém,! significa! também!o! conjunto! de! elementos!materiais! e! espirituais,!

também!dito!<património>;!assim,!nenhum!povo!se!pode!desligar!destes!elementos,!pois!são!eles!

que!o!caracterizam,!tornandoLo!único.!!

As!medidas!que!visam!a!preservação!do!património,!que!mantêm!vivas!as! tradições,!os!

costumes! de! uma! certa! comunidade,! são! quase! que! uma! <política! cultural>,! alheada! ao!

aproveitamento!das!obras!e!valores! legados!pelos!antigos!ou!instituídos!pelos!contemporâneos.!

Assim!sendo,!nenhuma!comunidade!deve!aniquilar!a! ligação!cultural,!em!detrimento!de!perder!

personalidade,!tornandoLse!num!lugar!de!<pessoas!incultas>.!

Segundo!Nietzsche!(1873),!!

!

“é!um!fenómeno!eterno:!a!ávida!vontade!vai!sempre!encontrar!um!meio!de!fixar!as!suas!

criaturas! na! vida! através! de! uma! ilusão! espalhada! sobre! as! coisas,! forçandofas! a!

continuar! a! viver.! Este! vêfse! amarrado! pelo! prazer! socrático! do! conhecimento! e! pela!

ilusão! de! poder,! através! do! mesmo,! curar! a! eterna! ferida! da! existência;! aquele! vêfse!

envolvido! pelo! véu! sedutor! da! arte! ondeando! diante! dos! seus! olhos;! aquele,! por! seu!

turno,!pela!consolação!metafísica!de!que!sob!o!remoinho!dos!fenómenos!continua!a!fluir,!

imperturbável,! a! vida! eterna:! para! não! falar! das! ilusões! mais! comuns,! e! talvez! mais!

vigorosas,! que! a! vontade! tem! preparadas! em! qualquer! instante.! Aqueles! três! níveis! de!

ilusão!destinamfse!apenas!às!naturezas!mais!nobremente!apetrechadas,!nas!quais!a!carga!

e! o! peso! da! existência! são! em! geral! sentidos! com! um! desagrado!mais! profundo! e! que!

podem! ser! ilusoriamente! desviadas! desse! desagrado! através! de! estimulantes!

selecionados.!É!nestes!estimulantes!que!consiste!tudo!o!que!chamamos!cultura”.!

!

Friedrich!Nietzsche!(1873)!in(O!Nascimento!da!Tragédia!

!

A!Cultura!é!um!processo!que!está!permanentemente!em!evolução!e!mutação,!sendo!um!

desenvolvimento!de!uma!sociedade,! fruto!da!coligação!de!um!coletivo,!aprimorando!sempre!os!

valores!religiosos,!étnicos,!materiais,!linguísticos,!costumes,!rituais,!culinária,!vestuário.!
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1.4'Cultura'Material'e'Objectual'
!

A! cultura! material! e! objectual! é! um! conjunto! de! testemunhos! históricoLculturais! que!

marcam!e!dão!sentido!a!um!povo!numa!determinada!cultura,!revelando!a!sua!importância!e,!claro!

está,!as!suas!influências,!criando!assim!uma!identidade!própria!ao!povo!ou!à!sociedade.!!

Objetos,! artefactos,!materiais! físicos! são! os! legados! entendidos! pelos! povos! como! algo!

que! tem! de! ser! compreendido! como! a! sua! própria! identidade,! criando! assim! uma! imagética!

original!de!cada!povo,!usando,!preservando,!recriando,!acabando!por!manter!viva!a!memória!dos!

seus! antepassados.! Neste! grupo! de! objetos! surgemLnos! dois! outros! grandes! grupos:! objetos!

manufaturados!com!base!na!manualidade,!vulgo!artesanato!e!o!grupo!dos!objetos!industriais,!os!

quais!foram!produzidos!num!ambiente!industrial!e!que!só!surgiram!com!o!advento!da!Revolução!

Industrial.!Para!a!compreensão!de!um!povo!a!nível!cultural,!os!objetos!manufaturados!são!mais!

interessantes,! pois! explicitam!mais! claramente! o!modo! de! concepção! dos!mesmos,! os! hábitos,!

costumes,!enfim,!a!Cultura!Material.!Por!outras!palavras,!a!Cultura!Material!pode!ser!entendida!

como! a! reunião! dos! vários! artefactos! criados! por! um! povo,! numa! determinada! época,! criando!

uma!conformidade!icónica!própria.!

PercebeLse! assim!que! toda! esta! cultura!material! é! uma! temática!muito! abrangente! em!

cada!sociedade,!podendo!tocar!nos!mais!diversos!tópicos!investigativos!–!História!da!Tecnologia,!

Folclore,!Antropologia!Cultural,!Arqueologia,!Arqueologia!Histórica,!Geografia!Cultural,!História!da!

Arte,! Artesanato.! As! escavações! arqueológicas,! mostras! de! museu,! coleções,! são! maneiras! de!

perceber,! interpretar! e! apresentar! a! história! do! nosso! país! ou! região,! principalmente! a! níveis!

etnográficos.! São! os! objetos! que! o! Homem! utilizou! durante! várias! épocas! que! nos! definem!

enquanto! seres! pensantes! evolutivos! e,! que! podem! ser! observados! em! tecidos,! utensílios,!

ferramentas,!adornos,!meios!de! transporte,!casas,!habitações,!pinturas,!esculturas,!documentos!

escritos.!

!

1.5'A'Casa'Popular'
!

A! casa! tem! evoluído! imenso,! muito! em! parte! através! dos! materiais! de! construção!

utilizados,!melhorando!assim!as!necessidades!e!condições!de!habitabilidade!dos!humanos.!Para!

além!da!humanização!da!paisagem,!a!casa!é!também!um!fator!de!diferenciação,!representando!

quer! os! aspectos! pitorescos,! geográficos,! económicos! e! sociais,! históricos,! culturais! da! zona! ou!

região,!quer!de!quem!a!constrói!e!habita.!A!casa!é!ponto!importante!no!que!se!refere!ao!estudo!
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de! uma! região,! pois! através! dela,! consegueLse! perceber! o! tipo! de! solo! existente,! o! nível!

económico!da!região,!questões!culturais,!clima!(Lima, 1978).!

A!casa!popular!portuguesa!é!muito!singela,!de!planta!quadrangular!também!ela!simples,!

praticamente! sempre! com! alpendre.! As! diferenças! existentes! nas! habitações! recaem! sobre! os!

meios!naturais!e!as!filiações!históricas!respetivas!a!cada!região.!A!grande!diferença!que!surge!na!

casa!portuguesa!fazLse!entre!a!Casa!do!Norte!e!a!Casa!do!Sul.!A!primeira!é,!normalmente,!de!dois!

pisos,!sendo!o!piso!inferior,!também!conhecido!por!loja,!reservado!ao!gado,!alfaias,!produtos!de!

lavoura;!já!o!superior,!reservado!à!habitação!de!pessoas,!tirando!partido!do!calor!que!os!animais!

emanam,! para! o!melhor! aquecimento! da! casa! durante! o! rigoroso! Inverno.! As! paredes! são! em!

pedra,!material!abundante!na!região!nortenha!e!o!telhado!de!duas!ou!quatro!águas,!consoante!o!

gosto.! Segundo!Orlando!Ribeiro! (1951,! s.p.)! a! “rudeza!dos!muros!de!pedra! solta...uma!possível!

filiação!na!cultura!arcaizante!dos!castros!préLromanos”.!A!Casa!do!Sul!do!país!é!bem!mais!ligeira,!

sendo!normalmente!só!de!um!piso,!destinado!ao!alojamento!de!pessoas.!Os!produtos!agrícolas!

ficam! guardados! no! exterior,! em! local! próprio! independente.! Na! sua! construção! é! comum!

encontrarLse!o!barro!ou!tijolo,!calcário,!paredes!rebocadas!e!caiadas!de!branco,!por!vezes,! já!se!

encontra! algum! tipo! de! ornamento,! principalmente! nas! chaminés,! criando! cenários! idílicos! nos!

telhados!de!uma!só!água.!Por!ser!a!zona!com!maior!contacto!com!o!povo!árabe,!foi!também!ela!

quem!mais!bebeu!dessa!cultura,!existindo!imensas!influências!mediterrânicas!(Lima, 1978).!

O!interior!da!casa!rural!do!Norte!é!bastante!pequeno!e!subordinado!à!Lavoura.!A!cozinha!

é! o! local! onde! existe! uma! lareira,! despida! de! quaisquer! elementos! estéticos,! é! o! cenário! onde!

decorre! o! quotidiano! de! quem! lá! habita.!Os! quartos! são! também!pequenos,! contam! com!uma!

cama,! mesaLdeLcabeceira! e! cómoda! ou! arca! para! guardar! roupa,! pois! são! só! utilizados! para!

dormir.!A!sala!é!o!único!local!em!que!existe!uma!preocupação!com!o!Mobiliário!e!um!pouco!de!

“luxo”! –! é! o! local! onde! acontecem! as! cerimónias,! tais! como! a! visita! pascal,! a! velada! fúnebre,!

encontrandoLse! por! isso! nela! o! melhor! mobiliário! da! casa.! O! oratório! é! peça! importante! em!

qualquer!sala,!tanto!em!nicho,!como!em!cima!de!uma!qualquer!mesa,!formando!uma!espécie!de!

altar!(Lima, 1978).!

!

!

!

!

!
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1.6'Mobiliário'Português'
!

O! Mobiliário! Português! não! está! totalmente! documentado! carecendo! de! fontes! mas,!

existem! algumas! peças! que! foram! sobrevivendo! ao! passar! do! tempo,! outras! foram! ficando! no!

esquecimento,! acabando! por! deixarem! de! ser! produzidas.! Segundo! Ernesto! Veiga! e! Silva! e!

Fernando!Galhano!(1975),!o!Mobiliário!é!disposto!por!três!tipologias:!

!

1. Móveis!de!fabrico!local!(arcas,!românico,!arquibanco)!

2. Móveis! de! inspiração! palaciana! ou! burguesa! (cadeiras,! canapés,! cómodas,! armários,!

século!XVII!L!XIX!

3. Móveis!cuja!produção!advém!de!talentosos!mestres!e!marceneiros!

! !

! Silva! e! Galhano! (aproximadamente! 1970)! categorizaram! o!Mobiliário! Português! nestes!

três!grandes!grupos.!O!primeiro!refereLse!ao!tipo!de!Mobiliário!que!cumpre!com!a!velha!tradição!

artesanal! rústica,! ou! seja,! projetados! e! concebidos! através! dos!meios! locais! ou! regionais! e! na!

herança!históricoLcultural!do!local!originário!de!produção.!O!segundo!refereLse!ao!mobiliário!que!

foi! copiado! infindavelmente,! também! conhecido! como! móveis! <de! estilo>.! O! terceiro! grupo!

enquadra! os! marceneiros! que! eram! mais! habilidosos! e! versáteis,! que! queriam! impressionar,!

criando! modelos! únicos,! mas! ainda! assim,! utilizando! os! materiais! locais,! tal! como! no! Grupo!

primeiro!(Lima, 1978).!!

O! povo! vivia! e! utilizava! os! objetos! que! fabricava,! não! podendo! erradamente! serem!

denominados!mobiliário,!mas!sim!“peças(auxiliares!móveis”.!Segundo!Oates!(1991),!o!mobiliário!

pode!ser!catalogado!em!diferentes!épocas,!pois!as!diferenças!são!ínfimas:!!

!

1. Egito,!Grécia!e!Roma!

2. Bizâncio,!a!Alta!Idade!e!a!Europa!Gótica!

3. O!Renascimento!

4. A!Opulência!Barroca!

5. O!Rococó!e!a!Elegância!palladiana!!

6. O!Neoclassicismo!

7. O!século!Dezanove!–!época!de!diversidade!

8. O!Esteticismo!e!o!Reformismo!

9. O!Movimento!Modernista!

10. De!1940!para!cá.!

!
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De!acordo!com!as!épocas!o!mobiliário!foi!evoluindo,!muito!em!parte!com!os!produtos!e!

meios!encontrados!em!certas!regiões.!No!Brasil,!a!produção!mobiliária!era!abundante,!pois!existia!

imensa!madeira!e!de!boa!qualidade!para!ser!trabalhada!(Oates, 1991).!

O!conceito!de!móvel!é!bastante!vago,!assim!tentarLseLá!não!aplicar! termos!que!possam!

gerar! confusão,! pois! “móvel”! é! um! termo! errante! para! quando! queremos! definir! uma!peça! de!

mobiliário.!Móvel!pode!adequarLse!a!uma!amplitude! imensa!de!variados!móveis;!uma!cadeira!é!

um!móvel,!mas! uma! cristaleira! também,! ambas! são! diferentes,! têm! condicionantes! diferentes,!

componentes!diferentes,!mas!o!termo!acaba!por!se!manter,!a!menos!que!se!explique!que!é!uma!

cadeira,! um!aparador,! cristaleira,! arca! –! detalhe!da! tipologia! da! peça!de!mobiliário.!O!material!

eminente! e! por! excelência! utilizado! na! concepção! de! mobiliário! é! a! madeira,! pois! reúne!

propriedades!mecânicas! importantes! como!a! ductilidade,! a! resistência! (ao! apodrecimento! e! ao!

fogo),! densidade,! higroscopia,! cor,! grão,! odor,! facilitando! assim! o! trabalho! do! marceneiro.!

Existem! vários! processos! de! preparar! a! madeira! e! de! trabalháLla,! mas! os! primeiros! móveis!

produzidos! utilizavam! assemblagens! simples,! normalmente! concebidos! recorrendo! a! pregos,!

pinos,!cola,!entre!outros.!Mais!tarde,!com!a!exploração!de!outros!materiais,!começouLse!a!inovar!

introduzindo!a!talha!dourada,!embutido,!ferro!forjado!(camas!e!faldistórios).!SabeLse!que!a!época!

de!ouro!do!mobiliário!português!foi!no!Período!do!Seiscentos,!verificandoLse!o!despojamento!de!

ornamentação,! acariciando! as! madeiras! nobres! vindas! do! Oriente,! África! e! Brasil! (madeiras!

exóticas).! Todo! este! naturalismo! que! era! sentido! no! Seiscentos! era! predicado! da! beleza! da!

própria!madeira! (Ferrão, 1990). 

! É!complicado!sintetizar!todo!o!mobiliário!num!só!grupo!e!explanáLlo!de!maneira!simples!e!

breve,! pois! é! um! tópico! investigativo! bastante! amplo! que! requer! uma! abordagem! detalhada.!

Segundo!Bernardo!Ferrão!(1990),!o!mobiliário!pode!dividirLse!da!seguinte!maneira:!

!

1. Móveis!de!Descanso!

1.1. de!Assento!

1.1.1. de!uso!individual!(cadeiras)!

1.1.2. de!uso!coletivo!(bancos,!sofás)!

1.2. de!Repouso!

1.2.1. de!uso!noturno!(camas)!

1.2.2. de!uso!diurno!(preguiceiros)!

!

2. Móveis!de!Utilidade!

2.1. de!Guarda!

2.1.1. de!tampa!(arcas,!cofres)!
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2.1.2.de!porta!(armários,!escritórios)!

2.1.3.de!gaveta!(cómodas,!papeleiros,!contadores)!

2.2 de!Suporte!

2.2.1!de!chão!(mesas)!

2.2.2!de!parede!(cabides,!prateleiras)!

!

3.!Móveis!de!Conforto!

! Caixilhos,!toucadores,!tremós!!

!

Esta!síntese!auxilia!na!relação!dos!diferentes!móveis!que!se!deverá!ter!em!conta!quando!

se!fala!em!móvel,!pois!existem!imensos!tipos!de!móveis,!formas,!funções.!Segundo!Duarte!Nunes!

de!Leão!(c.!século!XVI)!os!móveis!vinham!da!China!para!Lisboa!e!daí!eram!exportados!para!o!resto!

da!Europa!como!cadeiras,!castres,!escritórios!dourados,!acabando!por!influenciar!os!marceneiros!

portugueses.!!

SabeLse!que!o!povo!português!se!destacou!na!Arte!de!diversas!maneiras,!mas!foi!com!a!

talha!dourada!e!o!Azulejo!que!se!tornou!reconhecido.!A!expressão!plástica!do!Mobiliário!surgiu!

principalmente! no! século! XV,! segundo! conta! Bernardo! Ferrão! (1990),! sendo! nos! séculos! XVII! e!

XVIII! que! ocorreu! a! melhor! produção! de! mobiliário.! O! mobiliário! projetado! durante! e! até! ao!

século!XVII!conta!com!um!toque!de!exotismo,!verificado!após!a!Descoberta!da!Índia!(Ferrão, 1990).  

 A!cadeira!é! a!peça!de!mobiliário!que!mais! contribui!para! a!percepção,! conhecimento!e!

reconhecimento!da!história!do!mobiliário.!A!cadeira!Savonarola!é!exemplo!desta!época, surgiu!no!

século!XVI!(c.!1550)!em!Itália!com!o!advento!da!produção!de!Mobiliário,!pois!a!vida!social!e!íntima!

também!aumentou,!acabando!por!se!refletir!no!mobiliário!e!claro,!nos!interiores!das!habitações.!

A! necessidade! de! sentar! era! cada! vez! maior,! então! começaram! a! ser! produzidas! cadeiras! em!

grande!escala,!sendo!as!cadeiras!almofadadas!de!braços!com!espaldar!alto!e!pés!de!bola!muitas!

vezes! encontradas! em! casas! grandes,! tendoLse! percebido! este! facto! através! de! inventários! de!

partilhas!de!casas!nobres!e!escrituras! (Ferrão, 1990). 

A!cadeira!era!leve,!de!fácil!transporte!e!mais!pequena!por!isso!era!utilizada!pelas!classes!

mais!baixas.!A!cadeira!em!forma!de!X!resistiu!nos!tempos!medievais,!como!se!pode!observar!em!

pinturas! de! época,! sendo! adaptada! no! século! XVI,! em! Itália;! com! formas! mais! elegantes! e!

equilibradas,! denominandoLse! em! Itália! por! sedia! Savonarola! ou! de!Dante! e! na! Alemanha! por!

cadeira!de!Lutero (Oates, 1991).!!

Segundo! Oates! (1991)! a! cadeira! Savonarola! é! uma! cadeira! muito! conhecida,! patente!

numa! panóplia! de! quadros! da! Época! do! Renascimento,! acabando! por! se! tornar! um! ícone! de!

design.! Existe! a! cadeira! Savonarola! e! a! Dantesca,! sendo! que! a! primeira! é! constituída! por!mais!!
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quatro!pernas!do!que!a!segunda.!PensaLse!que!foi!baseada!no!faldistório!civil,!mas!sem!certezas,!

apesar!do!desenho!construtivo!ser!bastante!semelhante.!As!mais!conhecidas!são!concebidas!em!

carvalho!com!talha!(Oates, 1991).!

A!História!do!Mobiliário!carece!de!fontes!para!ser!abordado!detalhadamente,!mas!sabeL

se!que!anteriormente!ao!século!XV!não!existia!uma!produção!coerente!de!mobílias.!A!arca!era!o!

móvel!por!excelência!da!casa!medieval,!pois!era!prático!e!ambulante,!capaz!de!facilitar!a!agitada!

vida,!rapidamente!tudo!se!arrumava!dentro!dela,!principalmente!o!tríptico!da!oração,!a!imagem!

de!marfim,!os!castiçais,!roupas,!tecidos!(Carita & Cardoso, 1983).!

!

! Segundo! De! Morga4!(século! XVI)! os! móveis! vindos! de! Macau! acabavam! também! por!

chegar!à!capital!do!império:!

!

“camas&(leitos)&y&escrutorios,&silletas&de&estrado&y&otras&pieças&dorada&(com&laca&dourada?)&

curiosamente,&hechas&en&Macao.”&

 

! ! De!Morga!(séc.!XVI)!in!Mobiliário!Português,!Vol.!3,!p.!!30.!!

! ! ! !

! Também! segundo! Pynard! de! Laval5 !(séc.! XVI)! vinham! de! Chaul! belíssimas! peças! de!

mobiliário!como:!

!

! “(...)&muitos&cofres,&bocetas,&estojos,&escritórios&ao&modo&da&China,&mui&ricos&e&bem&obrados.&

Fazem&também&camas&e&leitos&lacreados&de&todas&as&cores.&O&povo&é&ali&muito&habilidoso&e&

industrioso.”&& &

    

   Pynard!de!Laval!(séc.!XVI)!in!Mobiliário!Português,!Vol.!3,!p.!26.!

!

! Estas! peças! que! chegavam! a! Lisboa! através! das! embarcações! portuguesas! vinham!

apresentar! toda! uma! “nova”! de! mobiliário,! abrindo! novos! caminhos! para! os! marceneiros!

portugueses.! Foram! estes! objetos! que! influenciaram! toda! a! época! de! descobrimentos! e! feitos!

portugueses! (Ferrão, 1990). 

A! origem! da! cadeira! RaboLdeLbacalhau! é! um! pouco! incerta,! mas! ao! que! consta! foi! a!

primeira!cadeira!de!design!português,!desenvolvida!durante!o!século!XVIII,!copiando!modelos!de!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
4!Oficial!superior!nas!cidades!de!México!e!Manila.!
5!François!Pyrard!de!Laval!(c.!1578!–!c.!1623)!foi!um!navegador!francês!que!escreveu!vários!relatos!das!suas!
aventuras!pela!Índia!e!Maldivas,!onde!permaneceu!entre!1601!a!1611.!!!
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cadeiras! setecentistas! com! inspiração! palaciana.! A! cadeira! raboLdeLbacalhau! é! um! misto! de!

romântico! com! popular,! graças! ao! seu! espaldar! curvilíneo! que! vai! afunilando! até! chegar! ao!

assento,!como!no!seu!modelo!antecedente,!a!cadeira!tipo!Windsor.!PensaLse!que!o!coração!que!

se!encontra!vazado!no!centro!do!espaldar!segue!os!demais!vazamentos!da!época,!não!remetendo!

diretamente! para! o! Coração! de! Filigrana! de! Viana! do! Castelo,! como! se! pensava! (Pinto, 1952).

! Certo!é!que!muitas!casas!tiveram!o!privilégio!de!ter!um!exemplar!destes,!utilizado!tanto!

em!cozinhas,!como!salas,!quartos,!cafés.!A!Pura!Cal!recuperou!este!ícone!nacional!e!produziu!uma!

linha!de!cadeiras!raboEdeEbacalhau,!em!tons!pastel!intitulada!Color(My(Heart(!pertencente!à!linha!

Re(use).(

Com!o!advento!da!Revolução!Industrial,!iniciado!em!Londres!nos!finais!do!século!XVIII,!a!

produção!industrial!sofreu!imensas!alterações.!O!fabrico!passou!a!ser!muito!mais!eficiente,!dando!

resposta! às! necessidades! da! população,! criandoLse! assim! novos! métodos! de! produção,! novos!

materiais,!novas!tecnologias!–!a!“máquina”!que!veio!mudar!o!mundo.!Só!nos!finais!do!século!XIX!é!

que! Portugal! se! começou! a! aperceber! de! toda! esta! mudança! que! poderia! vir! a! trazer! vários!

benefícios.! Predominava! o! trabalho! manual,! havia! marcenarias,! oficinas! de! produção,! fábricas!

trabalhando! de! uma! maneira! artesanal,! sentindoLse! que! algo! teria! de! mudar,! de! maneira! a!

acompanhar! o! advento! da!máquina.! Algumas! empresas! como! Sousa( Braga(&( Filhos( Lda.,( Casa(

Jaico,( Olaio( –( Móveis( e( Decoração,( Jerónimo( Osório( de( Castro,( FOC( E,( Famo6,( MIT,( Longra7,(

Altamira,! foram! as! pioneiras! a! alterar! os! seus! métodos! de! produção,! conseguindo! estar! na!

vanguarda!da!tecnologia,!aderindo!aos!novos!desafios!impostos!pela!Revolução!Industrial.!Nestas!

empresas!foramLse!gradualmente!alterando!os!métodos!de!produção,!nos!quais!o!artífice!passava!

a! ser! operário! e! a! ferramenta! a! ser! a!máquina,! reduzindoLse! assim!o! número!de! peças! únicas,!

optandoLse!por!peças!seriadas!(Leite, 2012).!

É!neste!contexto!de!alteração!do!paradigma!da!produção!que!surge!a!cadeira!Gonçalo.!A!

Gonçalo! é! a! mais! célebre! cadeira! portuguesa,! reconhecida! a! nível! nacional! e! internacional.! É!

utilizada! principalmente! em! esplanadas! pois! é! ergonómica,! altamente! resistente! às! alterações!

climatéricas! e! é! empilhável,! sendo! fácil! a! sua! arrumação.! As! suas! linhas! são!muito! simples,! no!

entanto! reveladoras!de!um!aprofundado! conhecimento! sobre! física!e! resistência!dos!materiais,!

devido!às!arriscadas!dobras!dos!tubos!que!a!constituem.!A!estrutura!é!toda!concebida!em!metal,!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
6!A!Famo!foi!fundada!em!1947!e!é!especialista!em!mobiliário!de!escritório.!!
7!A!Fábrica!Longra!foi!uma!das!mais!importantes!fábricas!de!mobiliário!dito!contemporâneo,!contando!com!
a!criatividade!eminente!do!designer!e!arquiteto!Daciano!da!Costa.!Exemplo!disso!é!a!Cadeira!Lounge,(criada!
para!a!Longra!que!foi!um!sucesso!de!vendas.!
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composta!por!quatro!elementos:!um!tubo!posterior!que!formaliza!as!pernas!traseiras,!o!apoio!de!

braços!e!o! contorno! superior!do!encosto;!outro! tubo!que!define!as!duas!pernas!anteriores!e!o!

contorno! posterior! do! assento;! um! encosto! curvo! e! ligeiramente! inclinado! que! é! fixo! ao! tubo;!

assento!ligeiramente!reclinado!com!bordo!dianteiro!curvo,!de!maneira!a!não!ofender!as!pernas.!

As!primeiras!cadeiras! tubulares!deverão!ter!chegado!a!Lisboa!durante!os!anos!30!do!século!XX,!

provenientes! da! Bauhaus,! mas! cedo! se! difundiram! por! todo! o! país.! Em!meados! dos! anos! 50,!

Gonçalo! Rodrigues! dos! Santos! criou! então! a! cadeira,! que! só! se! viu! registada! nos! anos! 90! pela!

Arcalo8,! sendo!esta!empresa!atualmente!um!dos! fabricantes!deste!exemplar.!A!sua!proliferação!

foi!grande,!mas!nos!anos!70!do!século!XX!sentiuLse!uma!enorme!quebra!na!produção!da!Gonçalo,!

devido!ao!advento!do!Plástico!e!das!cópias!massivas.!Somente!nos!anos!90!renasceu!o!interesse!

por!este!ícone!do!Design!Português,!talvez!com!o!aparecimento!do!Centro!Cultural!de!Belém!e!da!

Expo!98,!pois!todas!as!suas!esplanadas!eram!equipadas!com!as(mesmas((Soares & Ermanno, 2005).(

Recentemente!um!familiar!direto!de!Gonçalo!Rodrigues!dos!Santos,!criou!a!sua!marca!–!

Around(the(Three!–!uma!marca!inovadora,!onde!o!conceito!gira!todo!em!torno!da!árvore,!ou!seja,!

há! uma! grande! utilização! da!madeira,! como!material! de! eleição.! Por! outro! lado,! a!Around( the(

Three! recriou!a! famosa!Cadeira!Gonçalo,!mas!desta!vez!em!madeira,!claro!está;!a!denominação!

foi!alterada!para!Portuguese(Roots!e!esperaLse!uma!grande!aceitação,!afinal!é!um!dos!ícones!de!

Design! Português.! A! herança! cultural! da! Around( the( Three! combina! a! madeira,! os! clássicos!

ARCALO!e!a!Cortiça,!material!em!voga!pelas!suas!excelentes!capacidades!e!resistência.!A!forma!da!

Portuguese!Roots(é!igual!à!Gonçalo,!apenas!se!usam!os!materiais!orgânicos,!retirando!o!aspecto!

industrial!e,!conferindoLlhe!um!aspecto!natural.!Os!famosos!tubos!de!alumínio!foram!substituídos!

por! madeira! com! acabamento! em! óleo! natural,! apresentando! assim! um! aspecto! clássico.! O!

assento!é!esponjoso!e!revestido!de!cortiça!natural.!

“...!a!cadeira!de!esplanada,!em!tubo!de!aço!dobrada,!que!na!década!de!40!povoou!o!espaço!

exterior! do! Café! Lisboa,! na! Av.! Da! Liberdade,! e! se! distribuiu! depois! por! todo! o! país,! é!

design!português!da!autoria!do!mestre!serralheiro!Gonçalo!Rodrigues!dos!Santos!que!de!

um!anonimato,!passa!agora!a!chamarfse!“Gonçalo”...”!

     Arcalo,!2005,!in!Arcalo!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
8!É!uma!empresa!especialista!há!mais!de!50!anos!na!produção!de!mobiliário!de!exterior.!A!Arcalo!foi!uma!
das!principais!empresas!produtoras!da!cadeira!Gonçalo,!tendo!sido!posta!à!prova!durante!a!Expo!98,!pois!
teve!de!conceber!cerca!de!9000!exemplares!Gonçalo,!atingindo!assim!um!lugar!de!topo!a!nível!nacional!na!
produção!de!mobiliário!de!exterior.!Atualmente! já!se!encontram!a!produzir!novos!modelos!de!cadeiras!e!
mesas,! com! recurso!a!materiais! superiores! como!o!alumínio!e!o! aço! inox,! realizando!projetos! completos!
para!esplanadas!com!novos!detalhes!que!fazem!toda!a!diferença.!
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Atualmente! a! cadeira! Gonçalo! é! muito! procurada! e! existe! em! vários! materiais! e!

acabamentos!como!madeira,!chapa!de!inox,!várias!colorações,!entre!outras!especificações.!

A! empresa! Olaio( –( Móveis( e( Decoração( foi! fundada! em! 1939,! por! José! Olaio.! Desde!

pequeno!que!Olaio!sempre!se!interessou!por!marcenaria,!comprando!pequenas!peças!de!madeira!

que! ardilosamente! manipulava,! tornandoLas! interessantes,! como! o! caso! de! dois! caixotes! que!

adquiriu! na! Casa( Havaneza,! em! Lisboa,! que! posteriormente! transformou! em! duas! mesas! de!

cabeceira! com! acabamento! em! folha! de! raiz! de!mogno.! Em! 1886! abre! a! sua! primeira! oficina,!

transformandoLse!posteriormente!em!armazém!e!loja!de!móveis!novos!e!usados.!Foi!nesta!oficina!

que!desenvolveu!as! suas! capacidades!e! conhecimentos,! trabalhando!de! sol! a! sol,! de!maneira!a!

manter!o!sonho!ativo.!A!sua!oficina!chegou!a!deter!500!trabalhadores,!marcando!assim!o!design!

de! interiores! em! Portugal,! produzindo!mobiliário! para! os!mais! diversos! locais.! É! considerada! a!

primeira!empresa!a!aderir!às!alterações!tecnológicas!resultantes!da!Revolução!Industrial,!devido!

também! as! imensas! encomendas! que! recebia! por! parte! do! Governo.! As! suas! premissas!

construtivas!era!possuir!bom!material,!principalmente!madeira!maciça,!ferragens!e!acabamentos,!

mas! cumprindo! todos! os! requisitos! necessários! para! ser! o! caso! de! sucesso! que! é,! adaptando,!

atualizando,!recontextualizando!(Leite, 2012).!

Até! finais! dos! anos! 50! do! século! XX,! o! mobiliário! produzido! era! conhecido! como!

“português!suave”,!não!sendo!arrojado,!mantendo!uma!linha!clássica!doméstica.!Só!em!1962!foi!

ampliado,!dispondo!de!novas!e!modernas!tecnologias!e!máquinas,!capazes!de!produzir!em!grande!

série,!melhorando!em!muito!as!condições!de!trabalho.!Foi!nesta!década!que!surgiu!a! influência!

dinamarquesa,!através!do!Engenheiro!Herbert!Brehm!e!do!Designer!José!Espinho9,!oferecendo!à!

Olaio! móveis! contemporâneos,! de! linhas! puras,! funcionalistas! e! ao! mesmo! tempo! utilitários,!

capazes!de!competir!com!as!peças!de!design!alemão.!Bons!exemplos!desta!década!e!da!produção!

de! mobiliário! de! qualidade! superior! e! inovador! é! o! Hotel! EstorilLSol,! o! Edifício! da! Biblioteca!

Nacional,!Casino!Estoril.!Em!1989,!Olaio!foi!vendida,!acabando!por!ser!encerrada!em!1995,!mas!só!

em! 2008! foi! decretada! falência.! Resgatada! da! falência,! atualmente! a! fábrica! está! sediada! em!

Torres! Vedras,! estando! João! Olaio! e! José! Pedro! Olaio,! respetivamente! bisneto! e! neto! do!

fundador,!mantendo!o!negócio!em!bom!eixo,!contando!com!a!equipa!de!Design!assegurada!por!

João! Chichorro,! Francisco! e! André! Espinho.! A! empresa! foiLse! adaptando! ao! quadro!

contemporâneo,!mantendo!uma!visão!tradicionalista!(Leite, 2012).!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
9 !José! Espinho! foi! um! designer! industrial! muito! conceituado,! desenhava! mobiliário! para! a! Olaio,!
principalmente!cadeiras,!tornandoLas!verdadeiros!marcos!no!Design!de!Produto!português!dos!anos!60!do!
século! XX.! A! cadeira! Caravela! é! um! dos! exemplos! de! Espinho,! concebida! em! madeira! de! undianano!
(madeira! africana! também! conhecida! por! freijó,! da! família! Boraginaceae)! e! napa,! a! cadeira! Bélgica,! o!
estirador!J.E.,!a!estante!modular.!
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1.7'O'Design'em'Portugal'
!

O! início! do! século! XX! em! Portugal! deuLse! de! uma! maneira! um! pouco! conturbada,! tal!

como!na!restante!Europa.!Havia!alguma!instabilidade!política!e!social,!o!que!acabou!por!se!refletir!

na!sociedade.!As!inovações!resultantes!da!Revolução!Industrial!aos!poucos!começavam!a!imperar!

no! imaginário! industrial! português,! o! que! originava! várias! posições! face! à! Arte.! Grupos!

revolucionários! agitavam! as! mentes! da! metrópole,! apresentando! textos! e! imagens! contra! o!

regime,! como! é! o! caso! do! grupo! Orpheu,! do! qual! fazia! parte! Fernando! Pessoa,! Mário! de! Sá!

Carneiro,!Almada!Negreiros,!entre!outros.!O!Manifesto!AntiEDantas!(1915)!foi!outro!protesto,!que!

acabou!por!influenciar!a!elite!lisboeta!da!época!(França, 1978).!

Com! o! desenvolvimento! da! Arquitetura! de! início! de! século! XX,! o! Design! surgiu,! mas!

tratavaLse! de! um! design! assente! em! grafismo! (design! gráfico),! nomeadamente! em! cartazes!

publicitários.! Estes! primeiros!modernistas! ‘independentes’,! como! ficaram! conhecidos,! foram!os!

impulsionadores! do! Design! Gráfico! em! Portugal:! Fred! Kradofler,! José! Rocha,! Tomás! de! Melo.!

Porém,! nos! anos! 50! do! século! XX,! surgiram!mais! alguns! nomes! sonantes,! António!Garcia,! João!

Machado,! Armando! Alves,! Sebastião! Rodrigues,! apresentando! novas! abordagens! a! temas!

contemporâneos,!ficando!conhecidos!como!<segundos!modernistas>!(França, 2004).!

Desde!a!torneira!da!cozinha,!ao!mobiliário!da!sala,!tudo!é!exequível,!sabendo!de!antemão!

que! não! há! objetos! perfeitos,! mas! alguns! muito! próximos! desse! paradigma,! apesar! de! haver!

objetos! que! servem,! que! cumprem! as! necessidades! requeridas! pelo! utilizador.! Segundo! Tomás!

Maldonado!(1961),!o!design!industrial!é,!“uma!atividade!projetual!que!consiste!em!determinar!as!

propriedades!formais!dos!objetos!a!serem!produzidos!industrialmente.!Por!propriedades!formais!

entendeLse! não! só! as! características! exteriores,! mas,! sobretudo,! as! relações! estruturais! e!

funcionais! que! dão! coerência! a! um! objeto! tanto! do! ponto! de! vista! do! produtor! quanto! do!

usuário.”!(Maldonado, 2012).!

O!Design! Industrial!Português! foi! iniciado!por!Frederico!George,!pintor!e!arquiteto,!que!

recebeu!formação!nos!Estados!Unidos!da!América!nos!finais!dos!anos!40!do!século!XX.!Assim,!com!

a!abertura!do!seu!atelier!em!Lisboa,!Daciano!da!Costa!e!Sena!da!Silva,!pois!beberam!destas!novas!

abordagens!ao!Design,!principalmente!no!design!de!equipamentos!mobiliários.!A!par!do!atelier!de!

Frederico! George,! o! atelier! de! Conceição! Silva,! no! qual! trabalhava! Tomás! de! Melo,! Manuel!

Rodrigues,!Carmo!Valente,!tiveram!também!um!papel!de!destaque!e! inovação,!criando!projetos!

inovadores!de!hotelaria!e!comércio.!Em!1959,!Conceição!Silva!lidera!o!Design!Industrial!Português!

com!a!construção!da!Loja!<Rampa>,!no!Chiado!(França, 2004).!!

Existem!alguns!termos!que!se!referem!ao!designer!de!produto,!mas!o!termo!projetista!é!o!

termo! que!mais! se! enquadra,! pois! para! além! de! projetar! e! conceptualizar! ideias,! um! designer!
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projeta!de!acordo!com!as!necessidades!dos!indivíduos;!ou!por!gosto.!Quando!se!projeta,!a! ideia!

(criativa)! tem! de! estar! imbuída! das! necessidades! do! utilizador,! sendo! o! primeiro! passo! e! o!

fundamental! para! se! desenvolver! bom! design.! Desta!maneira,! começamos! a! restringir! o! nosso!

campo!de!ação,!começando!por!desenhar!o!percurso,!o!pensamento!criativo,!até!chegar!a!alguns!

exemplos!concretos.!Segundo!Krippendorf!e!Butter10!(1989)!“o!designer!cria!formas!que!são!autoL

explanativas”,!mas!o!design!quando!tenta!ser!óbvio,!normalmente!dá!asneira,!por!exemplo:!

!

• Fazer!com!que!objetos!diferentes!tenham!aparências!diferentes.!Quando!são!demasiado!

parecidos,!podem!provocar!desastres;!

• Conceber! um! objeto! de! utilização! segura,! como! por! exemplo,! um! regulador! de!

quente/frio!dos!chuveiros!é,!manifestamente,!uma!área!de!perigo,!sabendoLse!antemão!

que!a!água!extremamente!quente!pode!matar;!

• Auxiliar! os! indivíduos! a! tirar! o! maior! partido! do! objeto,! mas! sabeLse! que! existem!

programas!de!computador,!por!exemplo,!que!são!subutilizados;!

• Ajudar!os!indivíduos!a!sentiremLse!bem.!

!

O! Design! é! uma! área! transdisciplinar,! por! isso,! é! bastante! vasto! o! campo! de! ação,!

podendo!ser!explorado!em!várias!frentes,!desde!o!Mobiliário!à!Iluminação.!Em!Portugal,!o!Design!

de! Produto! manifestouLse! principalmente! na! criação! de! mobiliário,! caso! disso! foi! a! Longra,!

fundada! nos! anos! 20,! contando! com! a! colaboração! de! Daciano! da! Costa,! controlando! e!

adaptando! os! modelos! de! mobiliário! e! as! suas! linhas! modernistas.! Costa! desenvolvia! objetos!

fantásticos! para! a! Longra,! sendo! a! fornecedora! de! equipamentos! para! a! Fundação! Calouste!

Gulbenkian!e,!nos!anos!90,!para!o!Centro!Cultural!de!Belém.!

Nos! finais! dos! anos! 60,! criouLse! o! Núcleo! de! Design! Industrial! no! âmbito! do! instituto!

Nacional!de! Investigação! Industrial,!passando!a!denominarLse! Instituto!Português!da!Qualidade,!

em! 1979.! Foi! este! Núcleo! que,! em! 1965! apresentou! a! I! Quinzena! de! Estética! Industrial! e,! em!

1976,!impulsionou!a!criação!da!Associação!Portuguesa!de!Designers!(APD).!Nos!anos!90!do!século!

XX,! surge! o! Centro! Português! de! Design! (CPD),! dirigido! por! Sena! da! Silva,! sendo! um! marco!

importante!na!História!do!Design!Português,!que!acaba!por!encerrar!em!Maio!de!2013! (França, 

2004).!!

! Relativamente!ao!Design!de!Ambientes!o!interesse!recaía!para!Siza!Vieira,!Tomás!Taveira,!

E.! Anahory,! J.! Espinho,! Paulo! Guilherme,! Jorge! Pacheco,! J.! MouraLGeorge,! desenvolvendoLse!

assim!na!capital!(que!se!encontrava!sufocada!com!a!evolução!de!final!de!século)!novas!tendências!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
10!Consultada! a! documentação! relativa! à! conferência! Product( Semantics,( realizada! em! Helsínquia,! na!
Universidade!das!Artes!Industriais,!de!16!a!19!de!Maio!de!1989.!
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de! decoração! e! de! visão! espacial,! evoluindo! e! integrandoLse! nas! tendências! avantEgarde(

europeias.!Em!qualquer!ambiente!tem!de!existir!a!harmonia!de!elementos,!a!qual!é!muito!difícil!

de!encontrar!ou!atingir,!ou!por!não!haver!gosto!e!conhecimento!do!espaço!a!tratar!ou,!por!não!

haver! condição! económica,! ou! ainda! se! a! disposição! da! casa! não! for! a! ideal.! Os! designers! de!

produto! são! os! especialistas! na! criação! de! objetos! ou! produtos! para! espaços! específicos! e! em!

condições!peculiares.!Assim,! surge! alguma! controvérsia!no!que! se! refere! ao! campo!de!ação!de!

designers!e!arquitetos.!

! O! Design! e! a! Arquitetura! são! duas! áreas! que! deverão! estar! sempre! articuladas,! de!

maneira! a! que! os! espaços! e! os! objetos! nele! contidos! façam! sentido,! criando! ambiências!

harmoniosas,! confortáveis,! funcionais.! Atualmente! o! paradigma!está! bastante! diferente,! se! por!

um! lado! a! Revolução! Industrial! veio! segmentar! as! profissões,! formando! e! especializando!

especialistas!em!várias!especialidades!diferentes,!por!outro,!a!crise!social!em!que!vivemos,!apela!

à!polivalência!de!funções.!!

!

1.8'Síntese'conclusiva'
!

É!neste!capítulo,!por!ser!o!primeiro,!o!que!abre!a!investigação,!que!se!explica!e!aclara!as!

origens! de! Portugal,! a! Casa! Popular! Portuguesa,! o! Mobiliário,! de! maneira! a! que! a! restante!

dissertação!faça!sentido,!não!abalando!o!tema!central.!A!pertinência!dos!povos!que!habitaram!o!

território!português!faz!com!que!percebamos!que!somos!únicos!e!que!a!nossa!riqueza!cultural!já!

existe!há!alguns!séculos,!advindo!dos!povos!que!foram!enraizando!os!seus!costumes.!!

! A! evolução! do! Mobiliário! é! também! um! capítulo! importante,! permitindo! perceber! as!

alterações! que! foram! acontecendo! durante! os! séculos,! devido! às! influências! que! foi! sofrendo,!

permitindo!assim!abrir!novas!possibilidades!contemporâneas.!

! A!apresentação!de!algumas!cadeiras!é!pertinente,!pois!a!cadeira!é!o!móvel!que!carateriza!

as!diferentes!épocas.!Através!da!Pintura,!consegueLse!entender!o!papel!da!cadeira!na!sociedade!e!

o!tipo!que!era!produzido!em!épocas!distintas.!

'
!
!
!
!
!
!
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Categoria

Autor

Época / data / Período

�ƐƟůŽ

Procedência

O
rigem

M
aterial / Técnica

Fabricação

Dim
ensões

Inscrição

M
arcas

Site

Cadeira

Dantesca

M
obiliário

Vários

Século XV

Popular

-------

Itália

M
adeira, Couro

M
anual

Várias

-------

-------

-------

Cadeira 

Coração

M
obiliário

Vários

Século XVIII

Popular

Cadeira W
indsor

Portugal

D
ĂĚĞŝƌĂ�ǀŝŶŚĄƟĐĂ

M
anual

0,89 X 0,43 X 0,48

Coração

Pura Cal, Area

ŚƩƉ͗ͬͬǁ
ǁ
ǁ
͘ƉƵƌĂĐĂů͘Ɖƚͬ

Cadeira

Valum
a

M
obiliário

Sievert, O
liveira, Fernandes

2012

Contem
porâneo

-------

Portugal

M
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etal

Sem
i-industrial

0,89 X 0,43 X 0,48

Filigrana

Valum
a

ŚƩƉ͗ͬͬǁ
ǁ
ǁ
͘ǀĂůƵŵ

Ă͘Ɖƚ

Cadeira

Gonçalo

M
obiliário

Gonçalo dos Santos

1953

M
oderno

-------

Portugal

M
etal

Sem
i-industrial

0,89 X 0,43 X 0,48

-------

Arcalo. Adicco

ŚƩƉ͗ͬͬǁ
ǁ
ǁ
͘ĂƌĐĂůŽ͘ĐŽŵ

ŚƩƉ͗ͬͬǁ
ǁ
ǁ
͘ĂĚŝĐŽ͘Ɖƚ

Cadeira 

W
indsor

M
obiliário

Fred Taylor

Século XVIII

Popular

-------

Inglaterra

M
adeira

M
anual

0,89 X 0,43 X 0,48

-------

Area

-------

Cadeira

Savonarola

M
obiliário

Vários

Século XV

Popular

Dantesca

Itália

M
adeira

M
anual

Várias

-------

-------

-------
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Capítulo'2'–'“Portugalidades”'
!

2.1'Nota'introdutória'
!

Os! regionalismos! como! foram! denominados,! são! artefactos,! objetos,! tradições,! lendas,!

que!pertencem!à!Cultura!Material!ou!Popular!e!que!se!enquadram!num!contexto!geral!do!país.!

Por!serem!encontrados!em!várias!regiões,!criouLse!esta!denominação!que!trata!estes!produtos!a!

nível!nacional,!não!fazendo!referência!a!características!regionais.!

!

2.2'Azulejaria'
!
!!! O!azulejo!é!normalmente!uma!peça!cerâmica!de!formato!quadrangular,!tendo!uma!face!

normalmente!vidrada,!de!modo!a!ser!mais!durável.!A!sua!origem!remonta!a!tempos!ancestrais,!os!

quais! não! estão! documentados,! mas! que! os! próprios! azulejos! testemunham,! tanto! pelas! suas!

histórias,!como!pelos!materiais!que!neles!constam.!Certo!é!que!foi!o!rei!D.!Manuel!I!(1495L1521)!

que! impulsionou! a! grande! utilização! em! Portugal,! aquando! da! visita! a! Saragoça,! Toledo! e!

Andaluzia,!em!1498.!Ao!observar!a!azulejaria!espanhola,!D.!Manuel!I!quis!que!o!Palácio!de!Sintra!

ficasse!à!‘maneira!do!Alcazar!de!Sevilha’,!passando,!a!partir!daí,!a! importarLse!imensos!azulejos,!

tanto!para!revestir!superfícies!de!palácios,!como!igrejas,!fontes,!conventos!(Sabo & Falcato, 1998).!

!

2.2.1'Técnica'mudéjar'
!

Existem! algumas! divergências! de! opinião! relativamente! à! nomenclatura! deste! tipo! de!

azulejo.!Alguns!investigadores,!quando!abordam!o!azulejo!mudéjar!referemLse!simultaneamente!

aos! azulejos! de! cordaLseca! e! aresta11 ,! pois! o! que! os! diferencia! é! a! técnica! de! produção.!

Inicialmente!concebido!pelo!povo!árabe,!o!azulejo!mudéjar!é!uma!técnica!que!foi!disseminada!por!

todo!o!mundo,!assente!em!padrões!geométricos!e!vegetalistas.!O!barro!utilizado!nestes!azulejos!

tem! de! ser! estável! e! homogéneo! após! a! primeira! cozedura,! de! maneira! a! que! se! aplique! um!

líquido! para! tornáLlo! vidrado,! ficando! somente! vidrado! numa! segunda! cozedura.! Os! diferentes!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
11!O!intuito!de!ambas!as!técnicas!é!o!mesmo,!separar!as!tintas!durante!a!pintura!e!cozedura.!Na!técnica!de!
cordaLseca! a! separação! das! tintas! é! feita! através! de! pequenos! sulcos! no! azulejo,! preenchidos! com! uma!
mistura!de!óleo!de! linhaça,!manganês!e!matéria!gorda.!No!caso!da!técnica!de!aresta,!esta!separação!das!
tintas!é!conseguida!através!do!levantamento!de!pequenos!muros!na!peça.!!
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tons!obtêmLse! a! partir! de!óxidos!metálicos:! cobalto,! cobre,!manganésio,! ferro,! estanho.! Para! a!

segunda!cozedura,!colocamLse!as!placas!horizontalmente!na!mufla12!assentes!em!pequenos!tripés!

de!cerâmica,!denominados!de!trempe!(Leão, 2006).!

Esta! técnica! não! tinha! dimensões! regulamentadas,! mas! por! volta! do! século! XVI,! em!

Portugal,!começaramLse!a!produzir!em!maior!número,!convencionandoLse!entre!135!e!145mm!as!

dimensões!comuns!do!azulejo,!perdurando!até!ao!século!XIX.!!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

Fig.'3'Azulejo'de'Técnica'Mudéjar,'Casa'de'Pilatos,'Bairro'de'Santa'Cruz,'Andaluzia,'Espanha.'

http://cache2.allpostersimages.com/p/LRG/26/2615/ZOQVD00Z/posters/hardingLrobertLazulejosLtilesLinLtheLmudejarL
styleLcasaLdeLpilatosLsantaLcruzLdistrictLandalusiaLspain.jpg,!acedido!a!3!e!Janeiro!de!2013.!

 

“O!padrão!não!tem!história,!é!tão!antigo!que!vem!desde!o!principio!do!homem.!Quando!o!

homem!começou!a!repetir!os!primeiros!símbolos,!começou!a! fazer!padrões.!Os!padrões!

existem!em!tudo.!No!Outono!aparecem!pelo!chão,!padrões!de!folhas!de!plátano,!folhas!de!

eucalipto,!folhas!das!figueiras.!A!Natureza!faz!padrões.!Eu!estou!sempre!a!ver!padrões!e!a!

tentar! repetiflos.! Para! mim,! o! padrão! é! fazer! sempre! o! mesmo,! mas! sempre! de! outra!

maneira.!Desde!há!milhares!de!anos!que!o!Homem!está!sempre!a!decorar!e!a!repetir.!Na!

repetição!tem!que!haver!a!Invenção.!Aí!está!a!Criação.!Na!nossa!época,!o!padrão!tem!sido!

alvitado.! É! pena.! É! preciso! ter! cuidado! com! os! padrões! que! se! põem! nas! casas.! Não!

gostava!que!se!copiassem!os!bonitos!padrões!do!século!XVII,!mas!que!se!criassem!outros!

de!valor!estético!correspondente!à!nossa!época.”!
Cargaleiro!1997,!apud!Saporiti!1998,!p.25!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
12!É! um! tipo! de! forno! ou! estufa! que! serve! para! cozer! o! barro,!mas! também! se! encontra,! por! vezes,! em!
laboratórios!químicos.!
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Azulejo'Alicatado'
!

! O! Azulejo! Alicatado! é! parte! integrante! da! técnica! hispanoLmourisca! e! é! utilizado! para!

revestimentos,! agrupandoLse! vários! pedaços! de! cerâmica! vidrada,! cortados! em! diferentes!

tamanhos! e! formas,! com! ajuda! de! uma! turquês! ou! simplesmente! quebrandoLos!

involuntariamente.!Esta! técnica! foi!desenvolvida!nos! finais!do!século!XV!por!artífices!andaluzes.!

Cada!pedaço!é!monocromático!e! fará!parte!de!uma!composição!no!pavimento!ou!paramento!a!

revestir! –! padrão! geométrico.! Por! serem! de! difícil! transporte,! os! exemplares! existentes! são!

escassos,! recaindo! a! celebridade! para! os! apainelados! alicatados! do! Palácio! Nacional! de! Sintra,!

principalmente!a!capela,!a!Sala!das!Pegas!e!o!quarto!onde!esteve!preso!D.!Afonso!VI.!Esta!técnica!

esteve!em!voga!nos!séculos!XVI!e!XVII,!mas!como!é!um!trabalho!bastante!minucioso,!acabou!por!

ser!substituído!por!outras!técnicas!posteriores.!Atualmente!ainda!se!utiliza!para!revestir!objetos!

ou!pequenos!pedaços!de!Arquitetura!(Sabo & Falcato, 1998).!

!

Azulejo'de'Corda-Seca'
!

! O!processo!da!cordaLseca!foi!desenvolvido!durante!o!século!XV!pelos!mouros,!em!Sevilha.!

É! uma! técnica! muito! primária! de! separação! das! diferentes! cores! no! azulejo,! utilizados!

essencialmente! no! revestimento! de! paredes,! mas! também! em! altares! e! frontarias,! tetos.! A!

separação! das! diferentes! pigmentações! era! conseguida! recorrendo! a! pequenos! sulcos! na! peça!

que! posteriormente! seriam! preenchidos! com! uma! mistura! de! óleo! de! linhaça,! manganês13!e!

gordura,!evitando!a!eventual!mistura!(Sabo & Falcato, 1998)!

!

!

!

!

!

!

!

Fig.'4'Azulejo'Corda-seca,'Sala'das'Pegas,'Palácio'
da'Vila,'Sintra,'Portugal.'

http://pnsintra.imcLip.pt/ptLPT/palacio/azulejos/ContentDetail.aspx,!
acedido!a!3!de!Janeiro!de!2013.!
!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
13!É!um!pó!preto!inodoro!e!insolúvel!em!água.!
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Azulejo'de'Aresta'ou'de'Cuenca'
!

! Esta! técnica! surge! no! período! da! cordaLseca! em!que! a! separação! das! cores! no! próprio!

azulejo!é!feita!com!recurso!a!pequenas!saliências,!permitindo!que!as!cores!não!se!fundam.!Estas!

saliências!só!eram!conseguidas!aquando!da!pressão!exercida!no!molde,!normalmente!de!madeira!

ou!metal,! ainda!estando!macio.! Este! simples!processo! reduz!o! custo!de!produção!dos!azulejos,!

mas! o! acabamento! final! não! é! perfeito,! acabando! por! ter! pequenas! imprecisões,! mas! facilita!

imenso! no! caso! de! padrões.! Os! grandes! centros! de! Produção! deste! tipo! de! Azulejo! eram! em!

Sevilha! e! Toledo,! acabando! estes! por! chegar! a! Portugal!mais! tardiamente,! desenvolvendoLse! a!

variante! altoLrelevo!de!padrões! com!parras.! Esta! técnica! superou!a! anterior!por! volta!de!1525,!

quando! os! desenhos! padronizados! geométricos! perderam! destaque,! passando! os! desenhos!

renascentistas!a!estar!em!voga!(Sabo & Falcato, 1998).!

!

!

!

!

!

!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
Fig.'5'Azulejo'de'técnica'decorativa'de'aresta,'Ermida'de'São'Lourenço'de'Abrantes.''

http://paredescardoso.blogspot.pt/2007_12_01_archive.html,!acedido!a!3!de!Janeiro!de!2013.!

!

2.2.2'Técnica'majólica'
!
! A! representação! de! motivos! religiosos! foi! uma! constante! na! Azulejaria! Portuguesa,!

aquando! da! introdução! da! técnica!majólica! na! Península! Ibérica! por! Francisco! Pisano! (Saporiti, 

1998).!

Trazida! de! Itália! para! a! Península! Ibérica! por! volta! do! século! XVI,! esta! técnica! veio!

simplificar!a!arte!de!criar!azulejos!coloridos.!Ao!invés!de!se!pintar!sobre!a!peça!já!cozida,!com!a!
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majólica! cozeLse! a! peça! e! depois! colocaLse! um! produto! espesso! à! base! de! esmalte! estanífero!

(estanho,!óxido!de!chumbo,!areia,!quartzo,!sal!e!soda)!que!vitrifica!na!segunda!cozedura,!ficando!

translúcido.! PoderLseLá! aplicar! o! pigmento! diretamente! nos! óxidos! metálicos! em! cinco! cores:!

cobalto,! bronze,! manganésio,! antimónio! e! ferro.! Os! pigmentos! são! imediatamente! absorvidos!

pelo! esmalte! estanífero! que,! só! depois! da! última! cozedura,! revelam! as! suas! verdadeiras! cores,!

podendo!estas!ser!corrigidas!durante!o!processo!de!aplicação!(Sabo & Falcato, 1998).!

!

2.2.3'Semi-industrial'
!
! As! técnicas! semiLindustriais! surgiram!com!a!Revolução! Industrial! (durante!o! século!XIX),!

de!modo! a! conseguir! um! acabamento! perfeito! e! que! despendesse!menos! tempo:!aerografado!

(pintura! através! de! aerógrafo 14 ,! sendo! as! estampilhas! de! zinco! as! margens! da! pintura),!

esgrafitado! (raspagem! dos! elementos! decorativos! no! azulejo! até! revelar! o! biscoito15!(base! do!

azulejo),! podendo! ser! posteriormente! preenchidas! com! cal! ou! betume! com! a! cor! desejada),!

esponjado!(aplicação!da!tinta!com!recurso!a!esponja!ou!escova,!resultando!num!acabamento!tipo!

pedra),!estampado!(utilização!de!decalque!na!superfície!vidrada!ou!decalcomania),!estampilhado!

(pintura!com!trincha!em!cima!do!vidrado!através!de!uma!estampilha),!grande(fogo!(pintura!sobre!

o! vidrado! que,! posteriormente! é! cozida! a! temperaturas! superiores! a! 1200C),! terceiro( fogo!

(pintura!com!cor!sobre!o!chacota!ou!vidrado!submetida!a!uma!temperatura!moderada)! (Sabo & 

Falcato, 1998).!
!

2.3'Folclore'
!
! O! folclore!é!a!génese!da!Cultura!Popular!que!se! retrata!através!dos! ranchos! folclóricos.!

Um! rancho!designa! um!grupo!de! pessoas! que! tentarão! recriar! o! passado!de! um!povo,! os! seus!

usos!e!costumes,!como!a!peixeira,!o!lavrador,!o!campino,!a!noiva,!a!camponesa!L!etnografia.!Por!

outro! lado,! o! Folclore! é! uma! reunião! de! factos! históricoLculturais! de! um! povo,! que! são!

transmitidos! de! geração! em! geração.! Com! base! em! lendas,! superstições,! crenças,! danças,!

canções,! artesanato,! jogos,! religião,! brincadeiras,! dialetos,! os! ensaiadores! criam! cenários!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
14!É! o! principal! instrumento! utilizado! na! Aerografia,! consiste! num! objeto! similar! a! uma!caneta,! com! um!
reservatório!de!tinta!ligado!a!uma!mangueira!de!ar!comprimido.!
15!Biscoito!(ou!chacota)!é!a!denominação!para!a!peça!de!azulejo!que!ainda!só!foi!cozida!uma!vez,!ou!seja,!
antes!de!ser!vidrada.!
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populares,!de!maneira!a!retratar!os!costumes!do!povo.!Segundo!a!UNESCO,!o!Folclore!é!a!marca!

do!povo,! criando!a! sua!própria! identidade! social,! comunicativa,! através!dos! seus!antepassados,!

retratando!a!sua!nação.!As!criações!feitas,!por!vezes,!podem!não!ser!fidedignas,!mas!como!estão!

enraizadas!há!imenso!tempo,!acabam!por!ser!acatadas!por!todos;!muitos!dos!costumes!resultam!

da! migração,! de! trocas! de! conhecimento! com! o! estrangeiro;! outros,! dos! povos! que! por! cá!

passaram! há!muitos! anos! e! que! foram! deixando! as! suas! origens! entrarem! na! nossa! cultura.! O!

interesse! pela! temática! Folclore! (cultura! popular)! surgiu! por! oposição! à! cultura! de! elites,! que!

sempre!foi!a!mais!aclamada!por!todo!o!mundo,!se!calhar!por!ser!erudita.!Os!estudos!dos!Grimm!e!

Herder! (Alemanha),! iniciados! no! final! do! século! XVIII! e! início! do! século!XIX,! foram!os!pioneiros!

nesta!área,!cedo!se!difundiram!por!todo!o!mundo,!procurando!e!investigando!as!formas!literárias,!

músicas,! práticas! religiosas.! O! termo! Folclore! advém! de! folklore,( criado! em! 1846! por! Ambrose!

Merton!(pseudónimo!de!William!John!Toms),!compondo!a!palavra!folk!e!lore,!que!significa!povo!e!

saber((Abílio, 2008).!

!

"Um&grupo&folclórico&(ou&rancho&folclórico,&etnográfico)&é&por&inerência&da&sua&constituição&

uma& força& ao& serviço& da& investigação,& defesa& e& promoção& dos& valores& patrimoniais& da&

comunidade&em&que& se& insere,&no& campo&específico&das& tradições&orais.&Orais& e&não& só,&na&

medida&em&que&estas&se&articulam&com&registos&escritos&e&materiais.&E&é&a&pensar&nisso&que&

muitos&ranchos&folclóricos&têm&preferido&a&designação&de&etnográficos,&ampliando&assim&os&

objectivos& até& à& descrição& atenta& das& manifestações& culturais& das& populações,& a& nível&

regional,&subHregional&e&local."!!!

    
! ! ! ! ! (Cabral!1999,!s.p.)16!

!

! No! caso! dos! Ranchos! Folclóricos! do! Ribatejo! retrataLse! substancialmente! a! ceifeira,! o!

campino,! os!Noivos! e! os! Festeiros.!A! ceifeira! é! representada! com!um! lenço!de! cor! escura! com!

ramagens! de! flores,! papoilas! e! outras! cores! vivas,! blusa! de! popelina! branca! com! bordados!

alusivos!ao!campo,!predominantemente!a!espiga!e!ramagens!verdes,!avental!preto!também!ele!

desenhado!com!bordados,!saia!de!fazenda!vermelha!com!fita!de!seda!debruando!o!terminar!da!

saia,! com! os! culotes! franzidos! de! popelina! rendados! e! saiote,! meias! tipo! croché! rendilhadas!

brancas,!sapato!fechado,!que!muitas!vezes!só!calçavam!à!entrada!da!vila!para!não!pagarem!multa!

por!andarem!descalças.!O!campino!é!o!guardador!de!gado!bravo!ribatejano,!tendo!no!seu!traje!de!

festa! o! barrete! verde,! cinta! encarnada,! colete! encarnado,! camisa! branca,! jaqueta! e! calção! de!

montar!azul,!meia!banca!de!algodão!extremamente!bordada,!sapato!preto!de!salto!de!prateleira.!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
16!Disponível!em:!http://folcloreLonline.com/ranchos/menu.html#.UastZGTwKQ1,!consultado!a!16!de!
Janeiro!de!2013.!
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Os!Noivos! são! retratados! como! se! fossem! casar,! para! o! homem! fato! de! fazenda! preto,! camisa!

branca,!sapato!de!tacão!preto,!meia!fina!e!gravata!cinza.!A!noiva!normalmente!utiliza!um!vestido!

de!lã!verde,!azul!ou!ocre,!sapato!preto!de!presilha!e!meia!de!seda.!No!caso!dos!nobres(festeiros(o!

homem!é!retratado!com!o!chapéu!à(mazantina((mazzantini),!cinta!preta,!jaleca,!colete!e!calça!de!

fazenda!preta!ou!cotim,!meia!fina!e!sapato!de!salto!de!prateleira!preto!ou!ensebado.!No!caso!da!

senhora,!lenço!de!seda!adamascado,!vestido!de!seda!ou!lã!clara!meia!branca!e!sapato!preto!com!

presilha.! Eventualmente!podem!existir! alterações!aos! trajes,! até!porque!é!bastante! complicado!

encontrar! este! tipo! de! vestuário,! fazendoLse! adaptações.! RetratouLse! o! rancho! folclórico!

etnográfico! por! intervenientes! camponesas,!mas! existem! também!Ranchos! que! representam! o!

grupo! social! dos! pescadores! como! é! o! caso! do! Rancho! Folclórico! dos! Varinos! e! o! Rancho!

Folclórico!dos!Avieiros,!que!são!grupos!sociais!distintos!do!grupo!social!dos!camponeses,!não!só!

pelos!seus!costumes,!mas!também!pelo!labor.!

''''

Fig.'6'Rancho'Folclórico'do'Cartaxo,'Cartaxo.'

http://www.meloteca.com/imagens/folclore/ranchoLfolcloricoLcartaxo.jpg,!acedido!a!16!de!Janeiro!de!2013.!

!

Existem!cerca!de!446!ranchos!folclóricos!ou!grupos!de!folclore!federados!na!Federação!do!

Folclore!Português.!A!maior!concentração!de!ranchos!recai!para!a!zona!Norte!e!Centro!do!país,!

mas!estes!existem!por!todo!o!território,!incluindo!ilhas.!Existem!ainda!imensos!outros!grupos!que!
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não!estão!federados,!mas!que,!de!alguma!maneira,!vão!mantendo!vivos!os!costumes!do!seu!povo 

(Federação do Folclore Português, 2013).!

!

2.4'Tourada'
!

A!tourada!ou!corrida!de!touros!é!um!espetáculo!de!lide!de!touros!bravos,!que!surgiu!na!

Idade!do!Bronze.!A!sua!expressão!mais!conhecida!é!a!corrida!de!touros!à!espanhola!(concretizada!

a(pé(ou(a(cavalo),!assomada!no!século!XII!e!que!é!praticada!em!vários!países,!tais!como:!Portugal,!

França,!México,!Colômbia,!Peru,!Venezuela,!Equador,!Costa!Rica,!China,!Filipinas,!Estados!Unidos.!

!
“O! toureio! é! para! os! peninsulares! o! que! o! cricket! é! para! os! ingleses,! os! exercícios!

militares!para!os!allemães,!o!tiro!ao!alvo!para!os!suissos,!o!skate!ring!para!os!canadianos,!

a!esgrima!para!os!francezes,!o!polo!!para!os!americanos,!a!phantasia!para!os!árabes,!isto!é,!

um!divertimento! nacional,! a! satisfação! de! um!prazer! íntimo! que! nenhuma!propaganda!

em!contrário!pode!destruir,!um!espetáculo!que!lhe!excita!os!nervos,!a!manifestação,!bem!

espontânea!e!vibrante,!das!suas!tendências,!e,!até!certo!ponto,!do!seu!modo!de!ser!social.”!

!
Eduardo!de!Noronha!(1900)!in!História!das!Toiradas,!p.!6.!

! !
! Desde! tempos! longínquos!que!a! relação!Homem!–!Touro!é! forte,! como!se!houvessem!

grandes!laços!humanísticos!entre!ambos.!Nas!épocas!em!que!os!povos!eram!primitivos,!o!Homem!

não!tinha!recursos!para!combater!o! touro,!excluindo!a!astúcia!e!a!destreza! intrínsecos.!A!carne!

serviaLlhe!de!alimento,!a!pele!de!vestuário,!os!ossos!pra!fabricar!armas!ou!utensílios!grosseiros;!

havia! um! aproveitamento! geral! da! peça,! tendo! todas! as! partes! constituintes! uma! função!

predestinada.!Na!mitologia,!o!touro!simboliza!força,!bravura,!presteza!–!encarnação!da!divindade!

–!acatando!vários!desígnios!consoante!a!civilização.!Designado!mnevis(pelos!gregos,!osiris(pelos!

egípcios,!o!qual!surgiu!como!Apis,(que!era!o!touro!venerado!em!Memphis,!propagando!a!imagem!

da! energia! reprodutora,! pois! era! nascido! de! uma! vaca! milagrosa,! fecundada! por! um! raio! e!

continuando!virgem!depois!de!conceber!(Noronha, 1900).!

Existem!(1900)!alguns!tratados!em!Portugal!e!Espanha!acerca!da!nobre!arte!do!Marquês!

de! Marialva! e! de! Pedro! Romero,! dois! expoentes! da! arte! de! bem! tourear,! bem! como! as!

denominações!corretas!das!variadas!sortes!de!lide!e!a!respetiva!execução!(Noronha, 1900).!

Para!a!preparação!de!uma!tourada!a!cavalo,!pois!é!a!vertente!mais!aclamada!em!Portugal,!

existem!imensos!pontos!que!denotam!a!transdisciplinaridade!do!episódio,!desde!a!Arquitetura!da!

Praça,!à!vestimenta!dos! intervenientes.!As!praças!de! touros,! sítio!onde!ocorrem!os!espetáculos!

são! normalmente! constituídas! por! arena,! bancadas! divididas! por! sectores,! curros,! cavalariças,!
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capela,! enfermaria.! São!estas! características! arquitectónicas! e! logísticas!que! classificam!a!praça!

em!praça(de(primeira,(de(segunda(ou(terceira.!A!arena!é!de!forma!circular,!de!maneira!a!que!o!

toureiro! não! fique! encurralado! a! um! canto,! tendo! assim,! hipótese! de! escapar! das! investidas!

ferozes! do! cornípeto.! O! pavimento! é! essencialmente! de! areia,! facilitando,! claro! está,! a!

movimentação!dos!animais.!!

As!bancadas! circundam!a!arena,! tendo!várias! secções!ou! sectores,! criando! lugares!para!

sentar.! No! topo! das! bancadas! encontraLse! habitualmente! uma! zona! coberta! denominada! por!

galerias.!É!o!local,!por!excelência,!onde!existem!camarotes!para!as!famílias!mais!abastadas,!para!a!

banda!que!acompanha!o!desenrolar!do!espetáculo,!para!o!diretor!de!corrida,!edilidades.!Muitas!

vezes!não!nos!damos!conta,!mas!existe!um!imenso!trabalho!por!de!trás!de!uma!organização!de!

uma! corrida! de! touros.! Desde! a! criação! do! touro! no! campo,! ao! transporte! para! a! praça,!

desenjaulamento! e! colocação! nos! curros,! embolamento! dos! cornos,! concepção! de! bandarilhas,!

confecção!da!vestimenta!dos!participantes,!publicação!dos!cartéis!taurinos.!!!

ContaLse!que!o!Circo!de!Termes!era!um! local! sagrado,!onde,!os!Celtiberos,! sacrificavam!

touros.!A!Estela!de!Clunia17!é!a!mais!antiga!representação!artística!do!duelo!entre!um!guerreiro!e!

um! touro.! A! documentação! encontrada! na! Península! Ibérica! revela! que! havia! uma! relação!

sagrada! entre! o! Homem! e! o! animal,! relacionado! com! a! noção! de! força,! bravura,! poder,!

fecundidade,!vida!(Noronha, 1900).!

Os! touros! lidados!numa!Tourada!dita! “normal”! têm!de!possuir! cerca!de!500kg!e! terem!

entre!quatro!e!seis!anos,!caso!tenham!idade!inferior,!dizLse!que!é!novilhada!(novilhos).!Antes!da!

corrida,! o! diretor! de! corrida! reúneLse! com! os! corpos! competentes! e! celebraLse! o! sorteio! dos!

touros!que! irão!cair( em( sorte! a! cada! cavaleiro.!Ainda!antes!da! lide,! são! realizadas! as! cortesias,!

onde!são!apresentados!os!cavaleiros,! forcados,!peões!de!brega,!entre!outros.!Após!as!cortesias!

dáLse! inicio! à! lide! propriamente! dita,! sendo! o! cavaleiro! o! primeiro! a! entrar! em! praça,!

indumentado! com!casaca!brocada!por! vezes! a!ouro,! lantejoulas!e!outras!pedras! semipreciosas,!

calções!de!montar,!botas!altas!e!tricórnio!com!plumas.!Após!dar!umas!pequenas!voltas!à!arena,!

desentorpecendo! o! cavalo! e! preparandoLo! para! o! duelo,! assinala! ao! diretor! de! corrida! que! o!

touro!pode!entrar.!É!então!que!se!houve!o!cornetim!e!é!aberta!a!porta!dos!curros,!para!que!o!

touro!entre!na!arena.!Após!a!soltura!do!touro,!a! lide!é!feita!a!cavalo,!na!qual!o!cavaleiro!crava,!

segundo! as! normas,! 3! bandarilhas! (também! conhecidas! por! ferros! ou! farpas)! compridas! e! 3!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
17!Estela!de!Clunia!data!do!início!do!século!I!a.C.!(Idade!do!Ferro),!encontrada!em!Coruña!del!Conde,!região!
de!Burgos,!Espanha.!A!Estela!é!um!objeto!grego!que!significa!“pedra!erguida”!onde!eram!inscritos!símbolos,!
tanto!funerários,!como!mágicoLreligiosos,!territoriais,!políticos,!propagandísticos.!ContaLse!que!é!um!objeto!
celtibérico,! o! primeiro! a! revelar! o! confronto! entre! o! homem! e! o! touro.! A! sua! forma! é! de! vaso!
paralelepipédico,! ao! centro! encontramLse! então! os! baixosLrelevos! das! figuras! de! touro! e! homem! com!
escudo,!o!que!demonstra!que!o!confronto!entre!o!homem!e!o!touro!é!secular.!



! 30!

bandarilhas! curtas,! de!modo! a! enfraquecer! o! cornípeto.! Em! jeito! de! culminar! a! lide! da!melhor!

maneira,! por! vezes,! o! cavaleiro! crava! também! “ferros! de! palmo”,! que! são! bandarilhas! muito!

curtas,! ornamentadas! com! flores,! promovendo!o! cavaleiro! a! inclinarLse!mais! na! reunião! com!o!

touro,!acabando!por!arriscar!mais!no!momento!de!cravar!a!bandarilha.!O!cavaleiro!tem!ajuda!dos!

bandarilheiros!que!são!cerca!de!dois!ou!três!por!cavaleiro,!são!quase!como!os!moços!de!confiança!

do! cavaleiro! que,! por! vezes,! encaminham! o! touro! no! sentido! pretendido! pelo! cavaleiro,! com!

recurso! ao! capote.! O! seu! traje! é! bastante! rico,! lantejoulas,! brocados! dourados! ou! prateados!

assentam!em!cores!simples!(encarnado,!verde,!azul),!criando!um!esfusiante!jogo!de!luz!e!cor.!

!! O!espetáculo!foi!proibido!pelo!Rei!D.!José!I,!pois!faleceu!em!praça!um!grande!amigo!seu,!o!

Conde!dos!Arcos.!Anos!mais!tarde,!voltaram!a!ser!permitidas,!mas!com!a!condição!de!não!matar!o!

touro,!exceptuando!em!Barrancos!e!Monsaraz.!

Sendo!um!espetáculo!sangrento,!em!que!se!procede!ao!sangramento!do!touro!em!plena!

arena! e,! claro! está,! ao! stress! a! que! é! imposto! o! cavalo,! existem!opiniões!muito! contraditórias.!

Claro!que!os!Defensores!dos!Animais!são!contra!tamanho!suplício,!pois!alegam!que!os!animais!são!

sujeitos! a! grande! desgaste! e! posteriormente! angústia.! No! caso! do! touro! que! é! submetido! às!

farpas,!as!quais!ficam!presas!na!derme!e!que!permitem!um!sangramento!enorme,!acabando!por!

retirar!imensas!forças!ao!animal.!No!final!da!lide,!quando!o!touro!já!se!encontra!mais!fraco,!entra!

o!grupo!de!forcados,!o!qual!vai!pegar!de!caras!ou!de!cernelha!o!cornípeto.!O!forcado!possui!como!

indumentária!um!barrete!verde!bordoado!a!encarnado!(no!caso!do!forcado!da(cara!ou!do!grupo!

de! Forcados! do! Aposento! do! Barrete! Verde,! Alcochete,! em! que! todos! os! elementos! utilizam! o!

barrete!verde,! fazendo! jus!ao!nome!do!grupo),! jaqueta!normalmente!com!motivos!vegetalistas,!

naturalistas,!camisa!branca,!gravata!encarnada,!cinta!encarnada,!calças!bege!e!sapatos!de!salto!de!

prateleira!em!camurça.!Após!o!forcado!pegar!o!touro,!este!é!recolhido!aos!curros,!recorrendo!a!

um!grupo!de!cabrestos18,!normalmente!oito!exemplares,!que!auxiliam!os!campinos!na!condução!

do!touro!aos!curros.!

! SeguemLse! os! agradecimentos,! tanto! do! cavaleiro,! como! dos! bandarilheiros,! como! do!

forcado,!momento! em! que! o! público! saúda! os! intervenientes! na! lide! e! felicita,! por! vezes! com!

ramos!de!flores.!Quanto!ao!touro,!sãoLlhe!retiradas!as!bandarilhas!ainda!na!praça!e!segue!para!o!

matadouro.!Caso!seja!um!exemplar!de!referência,!éLlhe!poupada!a!vida!e!segue!para!o!campo,!no!

qual!se!vai!tornar!semental19,!procriando.!

O! cavalo! também!é! submetido! a! grande!desgaste! físico! e! psicológico.! Para! que! siga! na!

direção! que! o! cavaleiro! pretende,! éLlhe! colocado! algum! equipamento! que! o! move! na! direção!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
18!Raça! mertolenga! (bovino),! sendo! que! há! um! cabresto! que! é! o! dominante,! tendo! o! menor! chocalho,!
distinguindoLse!dos!restantes.!A!sua!mansidão!provém!de!serem!capados.!
19!É!o!touro!que!fecunda!as!vacas,!como!que!fosse!o!animal!alfa.!
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pretendida,!sendo!desta!maneira,!também!alvo!de!stress!e!embaraço.!Os!apoiantes!da!Tourada,!

alegam! que! o! espetáculo! é! de! cariz! cultural! e! que! é! uma! tradição! secular,! o! que! também! é!

verdade,!daí!a!contradição!de!opiniões.!!

Desde! tempos! imemoráveis!que!são! realizadas! touradas,! como!no! tempo!dos! romanos,!

em! que! era! um! ritual! de! sacrifício.! Na! corte,! também! havia! o! culto! do! touro! e! da! tourada,!

havendo!reisLcavaleiros,!os!quais!defrontavam!os! touros.!O!último!reiLcavaleiro! foi!D.!Sebastião!

(Noronha, 1900).!

2.5'Calçada'portuguesa'
!

É! um! tipo! de! revestimento! de! pavimento! que! conta! com! materiais! como! o! calcário!

(branco)! e! o! basalto! (preto),! pavimentando! principalmente! passeios! e! espaços! públicos.! Esta!

técnica! é! bastante! utilizada! nos! países! lusófonos,! sendo! que! o! calcetamento! é! executado! com!

pedras!de!formato! irregular,!que!podem!ser!dispostas!de!várias!maneiras,!acabando!por!formar!

um! pavimento! regular.! A! combinação! da! pedra! calcária! com! o! basalto! pode! originar! padrões!

decorativos!muito!interessantes,!devido!ao!contraste!das!pedras!(Bairrada, 1986).!!

A! técnica! surgiu! em!meados! do! século! XIX,! tendo! os!mestres! calceteiros! adquirido! um!

lugar!de!grande!notoriedade,!mas!no!século!XV!já!se!calcetava!em!Portugal,!mas!de!uma!maneira!

mais!distinta!da!que!hoje!conhecemos,!segundo!as!cartas!régias!de!20!de!Agosto!de!1498!e!de!8!

de! Maio! de! 1500,! ambas! rubricadas! por! D.! Manuel! I,! assinalando! assim! o! começo! do!

empedramento!das!ruas!de!Lisboa.!A!pedra!utilizada!na!época!era!o!granito!da!região!do!Porto,!

tornando!a!obra!dispendiosa,!devido!ao!transporte!do!material.!O!terramoto!de!1755!abalou!toda!

a!economia!nacional,!os!materiais!e!técnicas!aplicados!na!reconstrução!da!cidade!ficaram!aquém!

dos!que!lá!persistiam,!optandoLse!por!racionalizar!os!gastos!em!obras!públicas,!ficando!a!Arte!da!

Calcetaria! colocada! de! parte.! Porém,! em! 1842! elaborouLse! uma! calçada! calcária,! muito!

aproximada! à! que! hoje! conhecemos.! Todo! o! trabalho! foi! realizado! por! grilhetas( a! mando! do!

Governador! de!Armas!do!Castelo! de! São! Jorge,! o! TenenteLgeneral! Eusébio! Pinheiro! Furtado.!O!

desenho! adotado! para! a! pavimentação! dessa! área! foi! de! cariz! simples,! mas! foi! um!marco! na!

Calcetaria! Portuguesa,! marcando! um! momento! de! viragem! nesta! arte,! motivando! cronistas! e!

escritores! a! debaterem! a! temática! como! Almeida! Garrett! e! Cesário! Verde.! Após! o! sucesso! da!

Calçada! do! Castelo,! Eusébio! Furtado! ordenou! que! pavimentassem! toda! a! área! do! Rossio,!

expandindo!e!disseminando!a!calçada!por!todo!o!país!e!colónias!portuguesas!(Bairrada, 1986).!

A! exposição!mundial! atingida! pelos! trabalhos! desenvolvidos! estava! a! ser! admirado! por!

todo!o!mundo,!mestres!calceteiros!eram!solicitados!a!executar!e!ensinar!a!arte!no!estrangeiro.!De!

maneira!a!não!se!perder!esta!técnica,!em!1986!foi!criada!uma!escola!para!calceteiros!denominada!
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Escola!de!Calceteiros!da!Câmara!Municipal!de!Lisboa,!situada!na!Quinta!Conde!dos!Arcos,!na!qual!

se! ensinam! as! técnicas! da! calçada! portuguesa.! Em! 2006! foi! inaugurado! o! monumento! ao!

calceteiro,!patente!na!Rua!da!Vitória,!em!plena!Baixa!lisboeta!(Bairrada, 1986).!

A! técnica! de! calcetar! não! é! complicada,! mas! extremamente! cansativa.! Os! calceteiros!

tiram!partido!do!sistema!de!diáclases!do!calcário,!com!recurso!a!um!martelo,!fazendo!pequenos!

ajustes! na! pedra,! de! maneira! a! que! encaixem! umas! nas! outras.! Para! padrões! desenhados,! os!

calceteiros! recorrem! a! marcações,! delimitando! zonas! diferentes! a! calcetar,! de! maneira! a! que!

repitam! os! motivos! em! sequência! linear,! formando! frisos! ou,! nas! duas! dimensões! do! plano,!

formando!padrões.!

A! geometria! demonstrada! nas! calçadas! do! século! XX! apresentaLse! em! sete! possíveis!

combinações! simétricas!no!plano,! sendo!sete! referentes!aos! frisos!e!dezassete!para!os!motivos!

padronizados!(Bairrada, 1986).!

Num! contexto! de! Arte! Contemporânea,! a! temática! da! Calçada! Portuguesa! tem! sido!

abordada! incansavelmente,!mostrandoLse!em!vários!e!diferentes! suportes,! como!alcatifa,!papel!

de!parede,!almofadas,!garrafas,!entre!outros!objetos.!

!

2.6'Coreto'
!
! É!um!palco!coberto!de!exterior!de!Arquitetura(Romântica(de(Ferro,!geralmente!de!planta!

circular,!onde!atuam!bandas.!Não!se!sabe!a! sua!origem,!mas!pensaLse!que!surgiu!de!maneira!a!

alegrar!as!gentes!populares,!que!não!tinham!maneira!de!ir!à!ópera,!entretendoLse!assim!durante!

as!festas!populares!nestes!palcos!de!modesta!função,!mantendo!uma!tradição!de!civismo!bairrista!

ou!regionalista.!Quase!todas!as!localidades!portuguesas!detêm!um!coreto,!normalmente!situado!

nas! praças! principais! ou! em! jardins,! retendo! um! grande! valor! sentimental.! Atualmente! já! são!

pouco!utilizados,!mas!de!valorizar!essa!luta!contra!o!advento!da!cultura(ao(domicílio((Keil Amaral 

& Santa-Bárbara, 2002).!
!

2.7'Arte'do'papel'
!

Durante!o! século!XVIII!e!a!primeira!metade!do!século!XIX! surgiu!o!gosto!de! trabalhar!o!

papel,!uma!arte!delicadíssima,!que!esteve!patente!em!toda!a!Europa!–!Arte!do!Papel!Recortado.!

Em!Portugal,!esta!arte!manifestouLse!inicialmente!nos!conventos,!onde!o!tempo!era!abundante!e!

onde! existia! vagar! para! esta! arte! morosa! e! minuciosa.! Posteriormente! a! criarem! valorosos!

artefactos! de! Doçaria,! conhecida! como! Doçaria! Conventual,! as! freiras! dedicaramLse! também! à!
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Arte!de!ornamentar!os!seus!doces.!Surgiu!assim!a!arte!de!finamente!recortar!papel,!de!maneira!a!

envolver!os!covilhetes20!e!as!terrinas;!comparada!à!arte!das!rendas!e!da!filigrana,!que!só!de!mãos!

singelas!poderiam!advir!(Lima, 1978).! !

!

Estes!famosos!papéis!recortados!foram!desenvolvidos!por!todo!o!país,!sendo!o!Alentejo!a!

região!em!que!obtiveram!maior!expressão,! tanto!em!número,!como!em!qualidade.!Esta!arte!de!

bem!recortar!o!papel!não!se!manifestou!somente!na!Doçaria,!também!eram!concebidos!recortes!

para!castiçais,!prateleiras!(“folhinhos”)!e!paredes,!lanternas,!bonecos,!retratos,!festões!e!arcos!de!

romaria,!estrelas!ou!papagaios,!maias,!ramos,!flores!(Lima, 1978).!

Segundo!conta!Abel!Viana!(1953),!o!papel!ornado!alentejano,!

!

“Mede!apenas!0,197!X!0,147m.!A! composição!dividefse! em!duas! zonas! sobrepostas.!Na!

superior! vêfse,! da! direita! para! a! esquerda,! Cupido! alado,! conduzindo! à! trela! um! cão! e!

dirigindofse!à!dama!sentada!num!banco,!face!inclinada!sobre!a!mão!esquerda,!em!atitude!

meditativa.!Na!dextra! segura!um!bastão! rematado!por! laços!de! fitas.! É!uma!pastorinha!

arcádica...! Em! torno! amoroso! infante! há! duas! tarjas! portadoras! de! versos,! em! letras!

também!abertas!a!bico!de!tesoura!–!Vou&de&pobre&disfarçado&Para&não&ser&conhecido&/&hum&

coração&só&Vos&péde&o&maganão&do&Cupido.&Por!cima!do!letreiro,!dois!passarinhos!tocamfse!

os!bicos.!Seguemfse!árvores,!e!depois!um!caçador!correndo,!armado!em!venábulo.!À!sua!

frente! o! lebreu! galga! a! encosta! da! colina.! Termina! a! cena! com!outra! árvore! na! qual! se!

acoita! mocho,! ou! coruja.! Na! zona& inferior,! o! centro! está! ocupado! por! um! tangedor! de!

viola,! enquanto! à! sua! esquerda! saltita! um! par.! Entre! o! tocador! e! os! bailarinos! o! cão!

parece!bastante!interessado!na!dança,!e!o!mesmo!se!julgará!da!expectante!cegonha,!lá!do!

alto! ninho,! pobre! a! árvore! da! extremafesquerda.! Os! dois! homens! figurantes! na! cena!

inferior! achamfse! descalços.! A! pessoa! autora! do!magnífico! trabalho! de! recorte! foi! tao!

minuciosa! que! lhe! não! esqueceu! marcar! a! saliência! dos! tornozelos.! Estes! e! outros!

pormenores! desta! obrafprima! exigiram! reprodução! no! tamanho! natural! para! se!

tornarem!aqui!perceptíveis.!Os!ditos!homens!vestem!calção,!camisa!e!colete.!Na!cabeça,!

carapuça.! Pelo! traje! lembra! o! antigo! embarcadiço.! A! mulher! calça! botinas,! traja! saia!

rodada,! camisa! arremangada! e! corpete.! No! cabelo,! um! laço! esvoaçante.! Bailarino! e!

bailarina!repicam!castanholas!em!ambas!as!mãos.!Na!figurita!da!mulher!notafse,!ainda,!o!

cordão!de!minúsculas! contas! esféricas! do! qual! pende!pequena! cruz.! A! dama!pensativa,!

assediada!por!Cupido,!ostenta!vestido!rico!e!corpinho!com!grande!decote! franjado;!está!

de!cabeça!descoberta!e!tem!ao!pescoço!fio!de!contas!e!pequenina!cruz,!como!a!mulher!do!

bailado.! Troncos,! flores,! folhagens,! cães,! aves! e! figuras! humanas,! tudo! isto! é! recortado!

com! incrível! finura,! em! uma! só! folha! de! papel,! embora! algumas! pequenas! porções! do!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
20!É!um!prato!de!louça!utilizado!no!fabrico!de!doces.!



! 34!

trabalho,!por!serem!frisadas,!se!sobreponham!de!tal!modo!que,!vistas!do!direito,!possam!

levar!a!crer!que!se!trata!de!bocaditos!recortados!à!parte!e!depois!colados”.!

!

Abel!Viana!(1953)!in!Papel!recortado,!no!Mensário!das!Casas!do!Povo,!s.p.!

!

! A!transcrição!desta! longa!e!detalhada!descrição!é! importante,!pois! ilustra!o!trabalho!de!

pormenor! executado! no! papel,! pelas! freiras.! É! interessante! perceber! quais! as! origens! destes!

artefactos!que!vêm!pontuando!o!nosso!quotidiano!e!por!vezes!não!fazemos!ideia!da!incrível!arte!

que!está!por!detrás.!Atualmente!estes!papéis!estão!a!ser!substituídos!por!finos!plásticos,!embora!

cumpram!o!efeito,!não!têm!o!mesmo!valor!artístico,!principalmente!nos!festões!populares!que,!já!

se!encontram!quase!totalmente!neste!“novo”!material.!

!

2.8'Miniaturas'portuguesas'
!

Estas!figurinhas!cujas!caixas!serigrafadas!(50!X!45!X!30!mm)!as!envolvem!e!protegem,!são!

de!uma!excelente!execução!e!de!um!fino!humor.!Apesar!de!fugirem!à!temática!popular,!estas!são!

obras! de! um! “popular( erudito”,( pois! rementem! para! costumes! citadinos,!mas! concebidas! com!

materiais! populares.! Das! várias! figuras! observadas,! nenhuma! remete! para! a! tradicional! tema!

folclore,!nem!para!a!varina,!minhota,!pescador,!pastor.!Estas!miniaturas!(49!X!28!X!35!mm)!a!que!

possivelmente! Thomaz! de! Mello! deu! expressão! são! hoje! guardadas! por! colecionadores! e!

admiradores,!fizeram!o!seu!caminho,!lembrando!que!existe!toda!uma!arte!portuguesa,!por!detrás!

da!dita!popular,!advinda!da!atividade!campestre!ou!da!pastorícia!(Paula, 2013).!

Thomas!de!Mello,!prosaicamente!conhecido!por!Tom!é!um!artista,!caricaturista!brasileiroL

português,!nascido!no!Rio!de!Janeiro!em!1906!e!falecido!a!1990,!em!Lisboa.!Com!apenas!20!anos!

veio!para!Portugal,!acompanhando!a!Companhia!de!Teatro!de!Leopoldo!Fróis.!O!seu! reportório!

artístico!é!abrangente!desde!a!Pintura!ao!Desenho,!passando!pela!Caricatura,!Banda!Desenhada,!

Tapeçaria,!Design!Gráfico,!Design!de!Interiores,!Design!Industrial,!Cerâmica,!fazendoLse!pertencer!

assim! a! uma! geração! conhecida! como! “modernistas! portugueses”.! Participou! em! todas! as!

Exposições!de!Arte!Moderna!do!Secretariado!de!Propaganda!Nacional! (S.P.N)!e!do!Secretariado!

Nacional!de!Informação!(S.N.I.),!recebeu!vários!prémios!artísticos,!destacaLse!o!Prémio!Francisco!

de!Holanda,!em!1945.!Foi!dirigente!da!Galeria!UP,!no!Chiado!e! juntamente!com!Carlos!Botelho,!

Berardo! Marques! e! Fred! Kradofler! dirigiu! a! equipa! de! decoradores! do! S.P.N.,! ficando! assim!

encarregue!da!implementação!dos!pavilhões!de!Portugal!nas!exposições!de!Paris,!Nova!Iorque!e!

São!Francisco.!Em!1937!obteve!o!Prémio!de!Decoração!e!de!Artesanato,!na!Exposição!de!Artes!e!

Técnicas!de!Paris!(França, 1974).!
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Foi! com! estas! pequenas! figuras! que! Tom! começou! a! despertar! as! mentes! prosaicas! e!

pensantes!e!a!partir!de!1935,!concebeu!a!estrutura!e!modelação!dos!corpos!e!cabeças,!tornando!

mais! fácil! a! sua! produção.! Ao! observarmos! estas! peças,! tudo! nos! leva! a! crer! que! o! autor! seja!

Thomas! de! Mello,! pois! são! reveladoras! do! traçado! e! modelação! de! Tom,! mas! não! foram!

descuradas!as!hipóteses!de!pertencerem!a!Manuel!Piló!também!ele!autor!de!bonecos!de!madeira!

(Paula, 2013).!

Manuel!Piló!ou!simplesmente!Piló,!nascido!em!Lisboa!no!ano!de!1905,!foi!um!desenhador,!

caricaturista,!ceramista,!designer,!publicitário!que!viajou!pelo!mundo!em!busca!de!conhecimento!

artístico,!acabando!por!viver!na!Argentina,!nos!Estados!Unidos!da!América!e!no!Brasil.!Os!postais!

reportando!aos!costumes!portugueses!são!exemplares!da!sua!obra!mais!popular,!ilustrações!estas!

conseguidas! recorrendo! à! técnica! de! pouchoir( (stencil),! a! qual! tinha! aprendido! numa! das! suas!

viagens! a! Paris.! As! suas! peças! gráficas! são! a! personificação! bidimensional! das! suas! peças!

cerâmicas! populares,! criando! objetos! articulados! de! madeira! ou! papel,! pintados! com! cores!

populares,! remetendoLos! para! uma! espécie! de!artesanato( urbano,( com! recurso! a!minimalismo!

gráfico.(Não!existem!grandes!referências!acerca!do!seu!trabalho,!visto!ter!sido!desenvolvimento!

em!grande!parte!no!Brasil,! acabando!por! retratar! parte!do! folclore!brasileiro,!mas! sabeLse!que!

criou! as! Histórias( do( Tempo( Esquecido,! uma! espécie! de! almanaque! que! continha! bonecos!

planificados! em! papel,! prontos! a! armar.! Estes! bonecos! suscitavam,! de! alguma! maneira,! o!

divertimento!e!a!pedagogia,! fazendo!com!que!a!criança!desenvolvesse!o! sentido!de!construir!e!

conjugar!as!diferentes!partes,!levando!à!reflexão!e!ao!inventivo!(Silva, 2011).!
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!
Fig.'7'Vasco'Santana'(filme'“Canção'de'Lisboa”),'140'X'60mm,'Thomaz'de'Mello.'

!
! No!Museu!de!Arte!Popular!encontramLse!cerca!de!82!bonecos!da!coleção!de!Thomas!

de! Mello,! representando! vários! tipos! de! bonecos! que! envergam! os! trajes! tradicionais!

portugueses.!As!miniaturas!apresentadas!talvez!sejam!uma!tentativa!de!merchandising(turístico,!

cujo! título! “Miniaturas! Portuguesas”! o! justifica.! As! profissões! representadas! como! cozinheiro,!

policia,! palhaço,! bóer,! faquir,! halterofilista,! chinês,! esquiador,! sambista,! em! nada! lembram! as!

figuras!populares!portuguesas!que! se! faziam!por! esta! altura,! acabando!Mello!por! colocar! estas!

miniaturas! portugueses! num! patamar! de! contemporaneidade! e! de!modernismo,! abandonando!

aspectos! etnográficos! e! folclóricos,! tentando! representar! um! Portugal! cosmopolita! e! citadino!

(Paula, 2013). 

'
!
!
!
!
!
!



! 37!

2.9'Síntese'conclusiva'
!

!
! O! presente! capítulo! surge! na! sequência! dos! artefactos,! tradições,! costumes,! que! são!

comuns! a! várias! regiões! portuguesas,! objetos! que! não! estão! orientados/focados! numa! só! área!

geográfica,!tendo!sido!utilizados/produzidos/encontrados,!em!várias!regiões.!Acaba!por!ser!uma!

síntese! da! Arte! Portuguesa,! mas! focada! nos! objetos! de! culto! populares,! materiais,! artefactos,!

cultos,! tradições.! É!neste! sentido!que! se! fez!a! reunião!destes! temas!demonstrativos!da!Cultura!

Tradicional!Portuguesa.!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
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Azulejo M
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-------

Azulejaria

Vários

Século XV

M
ourisco

-------

N
orte África

Técnica M
udéjar

M
anual

14 X 14

-------

-------

-------

Azulejo M
ajólica

-------

Azulejaria

Vários

Século XVI

Popular

-------

Itália

Técnica M
ajólica

M
anual

14 X 14

-------

-------

-------

Azulejo Sem
i-industrial

-------

Azulejaria

Vários

Século XIX

Vários

-------

Inglaterra

Técnica Sem
i-industrial

Sem
i-industrial

14 X 14

-------

Várias

-------

Rancho Folclórico

Rancho do Cartaxo

Dança

Vários

Contem
porânea

Popular

-------

Portugal

-------

-------

-------

-------

-------

-------

Tourada

Cavaleiro cravando ferro

Tourada

António Telles

Desde Séc. XII

Taurom
áquico

Idade do Bronze

Portugal

-------

-------

-------

-------

-------

-------

2.10 Catálogo de O
bjetos Populares
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Palco coberto
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-------
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Vários

Artesanal

Várias

-------

-------

-------

N
apperon papel

-------

Arte do Papel

Vários

Século XVIII

Popular

-------

Conventual

Papel recortado

M
anual

Várias

Recortes vários

-------

-------

M
iniaturas Portuguesas

M
alabarista

O
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Thom
az de M

ello

Século XX

Popular erudito

-------

Portugal

Barro, m
adeira

M
anual

Várias

TO
M

-------
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Capítulo'3'–'Minho!
!
!

3.1'Nota'introdutória'
!
!

O!Minho!é!uma!das!onze!regiões!portuguesas,!situada!a!Norte!de!Portugal.!Esta!região!é!

um!enorme!centro!cultural,!desde!o!Figurado!barcelense!à!Filigrana.!O!solo!minhoto!é!o!principal!

suporte! físico! das! atividades! humanas,! pois! é! bastante! rico! e! diversificado.! O! tipo! de! solo! é! o!

Regossolos21,! o! qual! ocupa! cerca! de! 45%! do! território! minhoto.! Esta! terra! é! constituída! por!

materiais!não!consolidados.!Nas!áreas!litorais,!este!tipo!de!solo!fomenta!a!prática!da!Agricultura,!

aumentando!as! suas!potencialidades!produtivas.!De!maneira!a!melhorar!a!produção!agrícola,!o!

solo! é! constituído! por! imensos! socalcos,! os! quais! sustentam! as! terras! e! conferem! uma!maior!

logística! de! acessibilidades! aos! mesmos,! reduzindo! os! declives! e! criando! um! ambiente! cénico 

(Vale do Minho Digital, 2012).!

Através!do!solo!consegueLse!extrair!o!barro!(argila)!que!é!uma!substância!semelhante!à!

lama.! Este!material! existe! em! abundância! no!Minho,! daí! ser! altamente! explorado,! de! modo! a!

produzir!peças!cerâmicas!–!Figurado!Barcelense.!

!

3.2'Olaria'
!
!

A!Olaria!é!a!principal!atividade!económica!artística!da!região!minhota,!principalmente!em!

São!Martinho!de!Galegos.!Os!grandes!nomes!do!Artesanato!português,!neste!caso!particular!do!

Figurado,! estão! concentrados! nesta! região! há! já! vários! anos,! contribuindo! para! o!

desenvolvimento!da!região!e!para!a!Cultura!Popular!Portuguesa.!A!Olaria!minhota,!conhecida!por!

Figurado!minhoto!ou!Figurado!de!Barcelos,!pois!é!a!cidade!arnaz!de!todas!estas!produções.!!

SabeLse!que! cada! artesão! tem!a! sua!maneira!de! ver! e! viver! o!Artesanato,!mas! existem!

algumas!categorias!comuns!a!todos!os!artistas!que!acabam!por!ser!o!mote!do!seu!trabalho,!a!sua!

inspiração,!a!sua!doutrina:!

!

!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
21 !É! um! dos! tipos! de!solo,! segundo! a!Base! de! Referência! Mundial! para! Recursos! de! Solos!(WRB),!
correspondente!aos!solos!minerais!não!consolidados,!com!desenvolvimento!pedológico!incipiente.!Este!tipo!
de! solo! cobre! extensas! áreas! do! planeta,! áreas! sujeitas! a! forte!erosão,! em! particular! quando! sujeitas! a!
climas!áridos!e!semiáridos,!em!áreas!de!montanha!e!em!regiões!de!vulcanismo!recente.!



! 42!

1. Religiosa!e!Festiva!

2. Vida!Quotidiana!

3. Bestiário!

4. Miniaturas!

!

Na!primeira! categoria,! a!maioria!das!peças! artísticas! contemplam! igrejas,! santos,! festas!

populares,! presépios,! diabos,! cristos.! Já! no! segundo! grupo,! encontramos! referências! à! vida!

quotidiana! minhota,! nomeadamente! às! profissões,! pessoas,! festividades.! O! Bestiário! (Culto! à!

besta)! é! uma! tradição! secular! minhota,! muitos! artistas! contribuem! para! esta! cultura! criando!

variações!da!besta,!peças!disformes!que!contribuem!para!um!imaginário!do!diabo.!As!miniaturas!

de!Figurado!são!imensas,!mas!a!mais!popular!é!o!Galo!de!Barcelos.!Esta!Arte!de!Barcelos!é!uma!

abordagem! simples! das! tradições!portuguesas,! é! uma! visão!popular,!muito! rica,! que! acaba!por!

retratar!épocas,!gentes,!tempos.!O!barro!é!o! impulsionador!de!toda!esta!Arte,!principalmente!a!

faiança,! é! através! dela! que! todo! este! imaginário! se! materializa! e! se! torna! único (Município de 

Barcelos, 2012).!

O! trabalho! cerâmico! e! escultórico!de!Rosa!Ramalho! (1888L1977)! é! um!marco!na!Olaria!

Portuguesa! e,! por! sua! vez,! na! Cultura! Popular! Portuguesa.! Filha! de! um! sapateiro! e! de! uma!

tecedeira,!cedo!tomou!contacto!com!as!artes!ditas!manuais.!Aprendeu!a!modelar!o!barro!desde!

muito!jovem,!mas!teve!de!abandonar!a!arte,!pois!tinha!de!cuidar!da!família.!Só!com!68!anos,!Rosa!

Ramalho! voltou! a!modelar! o! barro! e! a! criar! as! peças! que! hoje! conhecemos.! A! sua! vertente! é!

bastante!surrealista,!tendo!um!cunho!bastante!pessoal!e!inesperado.!As!suas!peças!são!especiais!

e!simultaneamente!dramáticas,!fantasistas,!surrealistas,!animalescas,!bíblicas,!tudo!isto!devido!à!

sua!poderosa!criatividade22.!!

Foi! toda! esta! mistura! de! conceitos! que! a! distinguiu! perante! os! restantes! ceramistas,!

atingindo!uma!fama!“mundial”.!Segundo!Júlia!Ramalho,!a!sua!avó!ia!encontrar!esta!inspiração!em!

sonhos!que!tinha.!Sonhava!com!figuras!mitológicas,!medusas,!diabos.!

Descoberta!por!António!Quadros!(designer),!foi!a!partir!dele!que!começaram!as!primeiras!

críticas!aos!seus! trabalhos,!divulgados!nos!meios!de!culto.!Em!1968! foiLlhe!entregue!a!medalha!

“As!Artes!ao!Serviço!da!Nação”.!Mais!tarde,!o!reconhecimento!pelo!Presidente!da!República!a!9!

de!Abril! de! 1981,! atribuiLlhe! o! grau! de!Dama!da!Ordem!de! Santiago! da! Espada.!Mário! Cláudio!

escreveu! um! livro! sobre! Rosa! Ramalho! intitulado!Rosa,! de! 1988,! integrado! na!Trilogia( da(

mão.!Existe! ainda! uma! curtaLmetragem! de! Nuno! Paulo! intitulada!À( volta( de( Rosa( Ramalho,(de!

1996.! Como! reconhecimento! do! seu! trabalho,! atualmente! dá! nome! a! uma! rua! da! cidade! de!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
22!Entrevista!informal!com!a!artista!Júlia!Ramalho!(neta!de!Rosa!Ramalho)!na!Feira!de!Artesanato!de!Vila!
Franca!de!Xira,!em!14!de!Outubro!de!2012.!
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Barcelos! e! à! Escola! Básica! 2L3! de! Barcelinhos.! PensaLse! ainda! que! a! sua! habitação! venha! a!

transformarLse!no!Museu!de!Olaria!homónimo,!bem!como!a!sua!oficina,!situado!em!São!Martinho!

de!Galegos!(Perdigão, Tesouros do Artesanato Português - Olaria e Cerâmica, 2003).!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
Fig.'8'-'Bode,'Rosa'Ramalho.'

http://www.todocoleccion.net/rosaLramalhoL1888L1977!
LesculturaLunaLcabraLfiguraLqueLhizoLfamosaLescultora~x27637197,!acedido!a!12!de!Dezembro!de!2012!

!

A!sua!obra!foi!herdada!pela!neta,!a!ceramista!Júlia!Ramalho!(3!de!Maio!de!1946)!que!tem!

feito!um!trabalho!exímio.!Júlia!continua!a!seguir!a!sua!avó,!a!herança!que!lhe!deixou,!conseguindo!

criar! peças! bastante! idênticas,!mas! com! o! cunho! Júlia! Ramalho.! Foi! sua! discípula! desde!muito!

nova,!herdou!da!avó!o!gosto!pela!Olaria!e!a!Criatividade.!As! temáticas!não! são!muito!variadas,!

mas!as!principais! são:!o!Tema!dos!7!Pecados! (Gula,!Avareza,!Soberba,!Luxúria,!Preguiça,! Inveja,!

Ira)! e! o! Tema! das! Virtudes! (Paciência,! Justiça,! Temperança,! Humildade).! A! ceramista! também!

produz! o! Cristo! na! Cruz! e! o! bode! que! eram! as! imagens! de!marca! da! sua! avó,! para! além! dos!

diabos.!Estes!últimos,!Júlia!deixou!de!os!produzir!pois!conta!que!algumas!pessoas!a!quem!lhes!era!

oferecido!o!diabo!ou!mesmo!comprado!pelo!próprio,!trazia!imenso!azar.!Júlia!recomendou!que!o!

deitassem!ao!Douro!(rio!português),!de!maneira!a!libertarem!os!“males”.!

Segundo! a! ceramista! (2012),! a! peça! mais! emocionante! que! projetou! foi! uma! medusa!

gigante! que! tem! no! seu! atelier,! mas! também! declarou! que! não! repetirá! tal! proeza.!Medusas,!

Bacos,! Diabos! Trovadores,! figuras! fantásticas,! Padre! Inácio,! figuras! marcantes! e! que! têm! uma!

atmosfera!própria.!Júlia!Ramalho!faz!peças!por!encomenda,!“há!minha!maneira,!toscas...”,!mas!se!

o!cliente!não!gostar!do!resultado!final!não!há!problema,!“(...)!eu!fico!com!a!peça...”.!Trabalha!por!

gosto!e!não!por!dinheiro,!mas!lamenta!que!o!mesmo!faz!falta!e!que!move!o!mundo.!Quando!está!

em!dia!mau,!declara!que!não!adianta.!Quando!em!dia!bom,!tudo!sai!bem!e!orgulhaLse!disso.!
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Numa!pequena!troca!de!palavras!com!a!artista!durante!a!Feira!de!Artesanato!de!Vila!Franca!de!

Xira,!percebeuLse!rapidamente!que!a!sua!peça!favorita!é!a!Paciência,!pois!“é!elaborada!e!nunca!

sai!igual...”.!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
!

'

'

'

'

Fig.'9'Paciência,'Júlia'Ramalho.'

(Fonte:!investigador,!2012)!
!

A!concorrência!é!forte,!nomes!sonantes!como!Rosalina!Baraça!ou!Júlia!Côta,!são!também!

ceramistas!ótimas,!mas!que!abordam!um!estilo!diferente,!mais!popular,!ainda!dentro!da!área!do!

Figurado! Barcelense.! Paralelamente! à! obra! da! família! Ramalho,! existe! o! Célebre! Músico! ou!

Coreto.!A! família!Baraça,!vulgarmente!conhecida!como!os! Irmãos!Baraça!dedicamLse! também!à!

criação! do! Figurado! Barcelense,! mas! com! recurso! a! cores! garridas! e! a! uma! temática! popular,!

como!no!caso!do!músico,!obra!de!referência.!!

!

!

!

!

!

Fig.'10'Coreto,'Irmãos'Baraça,'madeira'e'barro.'

http://www.feitoria.com.pt/pt/catalogo/feitoria/figuradoLemLbarroL
madeira/coreto,!acedido!a!10!de!Dezembro!de!2012.!

!
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3.2.1'Galo'de'Barcelos'
!
!
! Muitas!são!as!lendas!que!(tentam)!ilustrar!o!Galo!de!Barcelos.!PensaLse!que!a!lenda!do!

Galo! tem!que! ver! com! a! prova! de! um! assassínio! de! um!homem.! ContaLse! que! a! região! estava!

assolada!por!um!assalto!que!ocorrera,!mas!não!havia!nenhum!suspeito.!Um!peregrino!que!por!ali!

passava!tornouLse!o!principal!suspeito!e!foi!condenado!à!forca.!Contradizendo!toda!a!população,!

o!peregrino!afirmava!a!sua!inocência,!mas!ninguém!acreditava!no!indivíduo.!Certo!é!que,!no!dia!

do!enforcamento,!o!peregrino!pediu!para!o!levarem!à!casa!do!juiz!que!o!condenara!e,!diante!da!

ceia,!o!peregrino!exclamou:!
!

“É!tão!certo!eu!estar!inocente,!como!certo!é!esse!galo!cantar!quando!me!enforcarem.”!

! !

! Ninguém! lhe! deu! crédito! e,! depressa! o! levaram! ao! cadafalso.! No! momento! do!

enforcamento! o! Galo! cantou! e! o! juiz! arrependeuLse,! pois! não! tinha! acreditado! no! peregrino!

galego.!Correu!para!ver!o!sucedido!e!o!indivíduo!estava!vivo,!pois!o!nó!tinha!sido!mal!feito.!Anos!

mais! tarde,! o! galego! voltou! a! Barcelos! para! esculpir! o!Cruzeiro( do( Senhor( do(Galo,( louvando! a!

Virgem!Maria!e!São!Tiago,!encontrandoLse,!atualmente,!no!Museu!Arqueológico!de!Barcelos.!Para!

além!da! lenda,!existem!muitos!outros!mitos!associados!ao!galo,!pensaLse!que!está!associado!às!

virtudes,!mas!também!ao!facto!do!seu!canto!anunciar!um!novo!dia.!Sendo!que!a!Noite!e!a!Sombra!

são!representativas!do!Mal,!logo!o!Sol,!é!o!Bem!e!o!Galo!é!o!arauto.!É!conhecido!também!como!

protetor!estando,!muitas!vezes,!nos!cataventos!nos!topos!das!igrejas!(Mimoso, 2008).!

Muitas! são! as! interpretações! do!Galo! e! da! sua! lenda;! segundo! João!Macedo!Correia,! a!

lenda!é!falaciosa!–!!“Creio(que(é(um(erro(relacionar(esta(lenda,(que(nem(era(conhecida(dos(nossos(

barristas,(com(este(fabrico(cerâmico.”!(Correia, 1965).!

Certo!é!que!o!Galo!de!Barcelos!tem!sido!altamente!explorado,!tanto!por!investigadores,!

historiadores,! como!por! artistas! plásticos,! ceramistas,! designers,! tentando,! de! alguma!maneira,!

tornáLlo!contemporâneo,!como!foi!o!caso!do!designer!de!moda,!Nuno!Gama,!que!em!2008,!criou!

a! coleção! <Fetiche( Sport( Couture( Clube>,! onde! adaptava! o! Galo! de! Barcelos! a! diferentes!

contextos,!um!galo!glamoroso,!sem!perder!identidade!(Marta, 2007).!
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!

!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
Fig.'11'Galo'de'Barcelos'contemporâneo,'Barcelos,'Portugal.'

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/3b/PA2900302_galo_emiliarocha_medio.jpg/230pxL
PA2900302_galo_emiliarocha_medio.jpg,!acedido!10!Dez.!2012.!
!

“O&gallo,&porém,&excede&em&número&e&em&variedade&todas&as&espécies&de&fauna.&É&a&

melhor&tratada&em&nobresa&de&porte,&em&insistência&de&detalhes,&em&apuro&final&de&

modelado.& Na& impressão& que& as& aves& exercem& destacaHse& a& que& produz& esta,&

visivelmente&pelos&costumes&dominadores&e&másculos.&Altivo&e&magestoso,&vigilante&

e&cupid(íne)o,& todo&o&povo&o&celebra,&em&contos,&em&superstições,&em&cantares.& (...)&

Foi& elle& quem& affirmou& a& divindade& de& Jesus& quando& os& apóstolos,& à& mesa,&

duvidavam;&é&elle&quem&se&antecipa&a&annunciar&as&alvoradas.&E&grande&ainda&é&o&

seu& poder& sobre& as& entidades& maléficas& das& trevas,& já& celebrado& nos& hymnos& da&

Egreja&e&nos&cantos&populares,&antigo&e&extenso&na&symbólica&grega,&por&exemplo,&

(e)&no&Avesta&em&que&o&canto&do&gallo&obriga&os&demónios&a&fugir,&desperta&a&aurora&

e&faz&erguer&os&homens.”23&

 
    Rocha!Peixoto,!1899!

!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
23!http://www.historia.com.pt/barcelos/galo/textos/historia.htm,!acedido!a!4!de!Janeiro!de!2013.!

!
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!! A! forma! do! Galo! que! hoje! conhecemos! nem! sempre! foi! assim,! mas! há! traços! que!

remetem!para!as!reminiscências.!A!morfologia!atual!do!galo!ficou!estabelecida!na!década!de!40!

do!século!XX.!A!coloração!de!base!negra!ficou!também!estabelecida!nesta!década,!anteriormente!

a! cor! base! era! o! encarnado.! PensaLse! que! a! cor! negra! surgiu,! como! recurso! à! inexistência! de!

pigmentos! encarnados,! derivado! da! Guerra.! Assim,! utilizavaLse! uma! têmpera! negra,! utilizando!

como!veículo!a!cola!de!peixe!e!como!pigmento!a!fuligem!das!chaminés.!Quanto!à!morfologia!do!

Galo,! existem! alguns! pormenores! que! não! podem! de! maneira! nenhuma! serem! descurados.! A!

cauda!tem!de!ser!bem!desenvolvida.!Com!serrilhado!triangular!e!recorte!inferior!largo.!O!pedestal!

no!qual!assenta!o!galo!tem!de!ser!campaniforme,!geralmente!pintado!de!ocre,!mas!as!patas!que!

assentam!no!pedestal,!normalmente!são!pintadas!de!dourado.!Nos!galos!pequenos,!as!patas!não!

têm! importância,! já!nos! grandes! têm!destaque,! sendo!até!modeladas! separadamente,!obtendo!

um!maior!detalhe.!O!bico!é! retilíneo!e!arredondado,! também!pintado!de!dourado,! tal! como!os!

olhos!e!o!lóbulo!auricular.!A!decoração!que!patenteia!o!corpo(do!galináceo!é!bastante!floral,!com!

recurso! a! alguns! relevos!nos! tamanhos!maiores.!Não!existia! referência! a!motivos! em! forma!de!

coração.!Os!galos!modernos!começaram!a!surgir!por!volta!dos!anos!50!do!século!XX.!O!pintor!de!

Barcelos,!Manuel!Gonçalves!Torres,!foi!o!responsável!por!esta!mudança!de!paradigma!na!arte!de!

desenhar! o! Galo.! FocandoLse! na! cauda! e! na! crista,! Torres! redesenhouLas,! enaltecendoLas,!

propagando!um!novo!e!diferente!ponto!de!vista.!Foi!por!volta!de!1955!que!se!deu!este! feito,!a!

implementação! de! corações! encarnados! na! decoração! do! Galo! também! foram! obra! deste!

ceramista.!Não!se!esperava!grande!aceitação!a!estas!novas!características!do!galo,!mas!o!que!é!

certo!é!que!foi!Cartaz!Turístico!de!Portugal!e!foi!divulgado!nas!revistas!de!decoração!francesas!e!

noutros!países (Mimoso, 2008).!

!

“Há& tempos&o&Gonçalves&Torres&meteuHse&a&aperaltar& este&nosso&galo& e& saíuHlhe& então&das&

mãos&o&"moderno&galo&de&Barcelos".&[...]&Deixou&de&ser&o&ingénuo&para&ser&o&donairoso&mas&

continua& a& ser& caracteristicamente& regional.& Nenhum& dos& tipos& anteriores& perdeu& venda,&

pois&todos&continuam&a&fabricarHse&e&a&venderHse.&[...]&É&certo&que&são&os&modernos&que&mais&

se& vendem.& [...]& Honra& e& glória& ao& Gonçalves& Torres,& já& que& dinheiro& não& ganhou.& Bem&

sabemos&que& isto&escandaliza&a&maior&parte&dos&admiradores&das&nossas& loiças&[...]&E&onde&

está& o&mal& das& alterações& se& todos& continuam&a& encontrar& no&mercado& galos& de& todas& as&

épocas?& Tendem& a& desaparecer& os& primitivos?& É& só& preveniremHse& com& umas& boas&

colecções!”24!

As!Louças!de!Barcelos!V!–!O!Galo!de!Barcelos!in(Jornal!de!Barcelos,!21/!11/1957!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
24http://www.historia.com.pt/barcelos/galo/textos/historia.htm,!acedido!a!4!de!Janeiro!de!2013.!

!!
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Após!toda!esta!evolução!do!Galo,!foi!na!década!de!60!que!estagnou.!O!pescoço!do!galo!

foi!reduzido,!bem!como!a!crista,!tornandoLo!mais!robusto.!Existem!várias!versões!do!Galo,!como!o!

Galo! Noiva,! que! é! branco,! mas! a! essência! é! a! mesma! do! Galo! preto.! É! o! galináceo! preto,!

profusamente!decorado!que!pontua!e!povoa!todas!as!feiras!de!artesanato!nacionais,!tornandoLse!

o!maior!ícone!português!de!todos!os!tempos!(Mimoso, 2008).!

!

3.2.2'Júlia'Côta'
!
!

PensaLse!que!o!“pai!do!galo!de!Barcelos”!foi!Domingos!Côto,!segundo!a!neta!Júlia!Côta.!

Domingos! foi! um! brilhante! ceramista,! cabecilha! de! mais! uma! família! barcelense! cheia! de!

tradições!barristas.!A!sua!obra! foi!herdada!pela!sua! filha!–!Rosa!Côta!–!e,!por!sua!vez,!pela!sua!

neta! Júlia! Côta.! Desde! cedo! que! Júlia! tomou! contacto! com! o! barro,! pois! ajudava! a! mãe! em!

pequenos!projetos!e!foi!aprendendo,!de!alguma!maneira,!a!trabalhar!e!a!modelar!o!barro!(Sousa 

& Oliveira, 1991).!

As! suas!peças!são!bastante!variadas,!de! imaginação! fértil,! Júlia!cria!peças!do!burlesque,!

animais,! retratos,! figuras! religiosas,! cenas! quotidianas! –! Figurado! de! Barcelos.! A! característica!

principal! das! suas! peças! é! a! caricatura( dos! elementos! formais,! maximizando! orelhas,! queixos,!

olhos,!tornando!a!peça!desproporcional,!peça!única!de!beleza!ímpar!(Júlia Côta, 2006).!

!

'

'

'

'

'

'

'

'

'

Fig.'12'Varina'Minhota,'Júlia'Côta,'Barcelos,'Portugal.'

http://www.juliacota.com/index.php?p=bonecas&boneca=9,!acedido!a!14!de!Janeiro!
de!2013.!
!

!

!
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3.2.3'Irmãos'Mistério'
!
!

A! família! “Mistério”! é! uma! das! mais! aclamadas! no! que! diz! respeito! ao! Figurado! de!

Barcelos.!Domingos!Gonçalves!Lima!foi!o!precursor!desta!família!de!artistas,!adotando!a!alcunha!

Mistério,! perdurando! até! à! contemporaneidade.! Lima! e! Virgínia! Coelho! Esteves! foram! os!

procriadores! de! doze! filhos,! trabalhando! nos! anos! 80! do! século! XX,! com! quatro! deles,!

considerando!a!“época!de!ouro”!para!a!família.!Manuel!e!Francisco!foram!os!únicos!que!seguiram!

as!pegadas!dos!pais!e,!desde!cedo!que,!tentavam!criar!as!peças!pelo!pai! idealizadas.!O!primeiro!

era!mais!adepto!de!modelar!o!barro,!“Desde!puto!que!gostava!de!repetir!as!figuras!que!o!meu!pai!

fazia.!Podiam!não!ficar!iguais,!mas!ficavam!muito!parecidas.”;!Francisco!era!mais!recatado!e!por!

isso,!pensava!que!o!estavam!“a!empurrar!para!o!barro”,!sendo!hoje!o!seu!meio!de!rendimento.!O!

surgimento!das!peças!Mistério!deuLse!nos!anos!30,!do!século!XX,!por!Domingos,!mas!Manuel!e!

Francisco! continuam!atualmente!o! trabalho!do!pai,! conhecidos!por! “Irmãos!Mistério”! (Perdigão, 

2003). !

As!suas!produções!são!fiéis!e!semelhantes!às!criações!e!aos!ensinamentos!herdados!pelo!

pai,!mas!vão!criando!algumas!adaptações,!abusando!da!criatividade!e!do!estilo!inconfundível!que!

tanto!os!caracteriza.!“Temos!de!estar!sempre!a!criar!coisas!novas,!porque!a!arte!é!isso!mesmo,!é!

tornar!tudo!possível”.!Como!é!mais!arrojado!e!criativo,!Manuel!explora,!por!vezes,!o!lado!crítico!

da!sociedade!e!os!seus!costumes,!dando!origem!a!peças!burlesque,(como!por!exemplo,!A(Ceia(dos(

Diabos,(Santo(António(de(Bicicleta,(Santo(António(de(Skate,(Santo(de(Trotineta((Perdigão, 2003). !

!

“Posso!morrer!com!100!anos!que!nunca!serei!um!artista,!

os!artistas!são!os!que!fazem!as!coisas!bem!feitas.!

Como!faço!as!coisas!mal!feitas,!não!me!tenho!como!um!artista.!

Sou!um!oleiro.”!

 

Mistério!in!Tesouros!do!Artesanato!Português,!2003!

!

! Em!todas!as!peças!encontramos!inscrito!“Mistério”,!tanto!em!santos!como!em!diabos,!é!

esta! a!nomenclatura!que! vai! alémLfronteiras.! Pelo! seu! trabalho!díspar,! em!Março!de!2012,! foiL

lhes!concedida!uma!exposição!intitulada!“Arte!Mistério”,!que!esteve!patente!na!Sala!Gótica!dos!

Paços!do!Concelho!de!Barcelos,!revelando,!mais!uma!vez,!o!potencial!artístico!destes!criadores.!A!

mostra! contou! com! cerca! de! 40! peças! dos! mais! variados! temas,! assim! como! o! Figurado! é!

caracterizado!(Viajar Clix, 2012).!
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3.2.4'Nélson'Oliveira25'
!
!

Nélson!Oliveira!nasceu!a!1985,!em!Airó!(Barcelos),!no!berço!de!uma!família!que!em!nada!

se!ligava!às!Artes.!Começou!por!pintar!telas,!atividade!que!ainda!desempenha,!mas!o!contato!que!

teve! com! artesãos! ligados! ao! Figurado! despoletouLlhe! o! interesse,! passar! de! uma! realidade!

bidimensional! para! uma! tridimensional.! Um!dos! seus! colegas! declarou! que!Nélson! tinha!muito!

“jeito”! para! pintar,! então! que! deveria! experimentar! o! barro.! Pouco! tempo! depois,! começou! a!

trabalhar! o! barro! e! ainda! não! o! conseguiu! largar.! É! um! autodidata! na! arte! de! modelar,! mas!

posteriormente! contou! com! a! orientação! de! dois! colegas! de! profissão! João! Ferreira! e!Manuel!

Macedo,!o!segundo!bastante!conhecido!a!nível!nacional.!!

A! modelar! o! barro! desde! 2005! e,! desde! então,! foi! um! sucesso.! Todo! o!seu! trabalho!

consiste!na!modelação!totalmente!manual!do!barro,!usando!algumas!técnicas!adquiridas!e!outras!

transmitidas!por!colegas!da!área.!Com!a!prática!e!destreza!manual!que!tanto!o!caracteriza,!Nélson!

utiliza!técnicas!e!métodos!que!o!próprio!desenvolveu.!

A! temática! das! suas! peças! não! tem! limites,! mas! o! seu! foco! é! desenvolver! produtos!

artesanais!a!partir!de!temas!quotidianos,!reportando!sempre!para!o!clássico.!Aprecia!o!trabalho!

desenvolvido! por! Manuel! Macedo,! Joaquim! Esteves,! Família! Baraça,! Irmãos! Mistério.! As! suas!

peças!têm!três!características!distintas!de!todos!os!outros!ceramistas!barcelense,!são!como!que!a!

imagem!de!marca!de!Oliveira.!

O! embutimento! dos! olhos! na! peça! é! um! dos! traços! distintivos,! bem! como! as! grandes!

bochechas.!Oliveira! caricatura!os! seus! cerâmicos,! tornandoLos!únicos.!Os!pés! sempre!descalços!

remetem! para! uma! abordagem! bastante! popular! e! simples.! Mantendo! sempre! estas!

características,! bem! como! as! características! do! Figurado! de! Barcelos,! tentando! utilizar,! sempre!

que!pode,!cores!alegres,!pois!são!elas!que!transmitem!o!espírito!português.!Conta!que!não!tem!

peças!preferidas,!mas!a!última!que!concebe!é!sempre!a!sua!eleita.!Revela!ainda!que!as!que! lhe!

dão!mais! gosto! conceber! é!Galinha( a( parir,( Galo( pregado( na( cruz,( Diabo,( Santo( António,( Galo(

Humanizado,(sendo!que!as!mais!populares!são!Santo(António,(Presépio(e!o!Galo.(

A!sua!fértil!imaginação!revelaLse!quando!tem!que!criar!algo!inovador,!como!foi!o!caso!da!

peça!Galinha!a!parir,!com!a!qual!recebeu!o!prémio!Revelação,!na!Feira!de!Artesanato!e!Cerâmica!

de! Barcelos,! em! 2011.! Desde! o! sagrado! ao! profano,! do! quotidiano! às! tradições! tudo! é!

contemplado!no!seu!vasto!espólio!de!Figurado,!como!por!exemplo!o!Santo(António( tradicional,(

Santo(António!brincalhão,(Galos(Homem,(Galos(Zé(Povinho,(Galos(Médico.!

!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
25!Este!texto!resulta!de!uma!entrevista!informal!ao!ceramista!barcelense,!em!Janeiro!de!2013.!
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3.3'Lenço'dos'namorados'
!
!

A!região!minhota!tem!a!tradição!do!lenço,!fabricado!em!linho!ou!algodão,!bordado!com!

vários!motivos,!nomeadamente!corações,!flores,!pássaros.!PensaLse!que!o!lenço!tenha!origem!nos!

lenços! senhoris! dos! séculos! XVIILXVIII,! estes! depois! foram! adaptados! pelas! mulheres! do! povo,!

adquirindo! um! cariz! popular.! O! lenço! dos! namorados! é! uma! peça! de! vestuário! e,! ao! mesmo!

tempo,!uma!peça!de!artesanato,!que!era!normalmente!utilizado!por!mulheres!na!altura!de!casar.!

A!história!do!lenço!é!bastante!antiga!e!dizLse!que!era!hábito!a!rapariga!apaixonada!bordar!o!lenço!

para!o!seu!namorado,!de!modo!a!que!este!respondesse!aos!seus!pedidos.!Era!quase!como!uma!

declaração!de!amor!e!fidelidade,!sendo!que!o!conversado!teria!de!usar!o!lenço!por!cima!da!roupa,!

colocado! ao! pescoço! com! o! nó! voltado! para! a! frente.! Os! lenços! podem! ter! uma! variedade! de!

Iconografia,!mas!os!mais!comuns!são!versos,!desenhos,!padrões,!tudo!isto!bordado!à!mão!(Sousa 

& Oliveira, 1991).!

As! quadras! populares! são! uma! constante! nos! lenços,! denunciando! e! evidenciando! a!

ignorância! ortográfica! da! bordadeira.! O! lenço! quando! terminado! era! oferecido! ao! amado,! de!

modo!a!que!o!colocasse!ao!pescoço,!provando!que! iria!começar!uma!relação.!Caso!contrário,!o!

conversado!(namorado)!não!estaria!disposto!a!dar!início!à!relação,!entregando!o!lenço!à!rapariga.!

Por!vezes,!o!lenço!era!motivo!de!desavenças!ou!de!uma!troca!de!palavras,!pois!os!rapazes!tiravam!

os! lenços! às! raparigas,! de!modo! a! simularem!uma! ligação! amorosa! com!elas.!Ora! se! já! tinham!

namorada,!a!polémica!acontecia,!gerando!desacatos!(Perdigão, 2002).!

! O!lenço,!quando!utilizado!pelos!rapazes,!pode!ser!utilizado!por!cima!do!casaco,!na!aba!do!

chapéu!ou!na!ponta!do!pau!que! traziam!normalmente.!As! raparigas!normalmente!colocavam!o!

lenço!no!lado!direito!da!cintura,!deixando!pender!uma!das!pontas.!!

!

!

!

!

!

!

!

Fig.'13'Lenço'dos'Namorados,'Minho.'

http://enleiodecores.files.wordpress.com/2011/07/dsc09888.jpg,!
acedido!a!10!de!Dezembro!de!2012.!

!

! !
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A! Vista! Alegre! lançou! recentemente! um! conjunto! de! café! de! 15! peças,! totalmente!

inspirado! no! Lenço! dos! Namorados! ou! “Lenços! dos! Perdidos”,! denominado! por! Vila! Verde.! O!

serviço!conta!com!cafeteira,!açucareiro,!leiteira!e!12!chávenas!de!café (Casa Carminho, 2012).!

!

3.4'Palmito'
!
!

O!palmito!é!um!conjunto!de!flores!concebido!com!vários!tipos!de!papel,!formando!ramos!

tradicionais! do! Minho.! Este! ramo! popular! está! profundamente! ligado! às! romarias! e! festas!

minhotas.!Segundo!conta!Madalena!Veiga,!artesã!da! região,!o!nome!advém!de!palma! (folha!da!

palmeira).! Estas! folhas! são! entrelaçadas! em! sucessivos! caracóis,! os! quais! se! vão! formando! em!

pirâmide.!Após!a!estrutura!de!palma!estar!construída,!colocamLse!folhas!concebidas!em!papel!ou!

tecido,!formando!assim!o!palmito.!No!período!de!concepção!são!utilizados!vários!materiais,!tais!

como! papel! metálico,! papel! crepe,! cola! branca! para! madeira,! fio! metálico,! tecidos.! Este! ramo!

floral!é!utilizado!durante!a!Quaresma,!sendo!benzido!no!Domingo!de!Ramos;!a!mordoma!minhota!

também!utiliza!o!palmito!no! seu! traje!de! cerimónia.!Muito!decorativo,!é!mais!uma!maneira!de!

manter!vivo!o!artesanato!minhoto!(Medeiros et al, 1982)!

!

!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
Fig.'14'Mordoma'com'palmito'na'mão,'Festas'de'Nossa'Senhora'da'Agonia,'Viana'do'Castelo.'

http://www.flickr.com/photos/cmanuel/6143876789/,!acedido!a!19!de!Fevereiro!de!2013.!
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3.5'Espigueiros'
!

É!muito! popular! e! está! presente! em! todas! as! regiões! do! país,!mas! é! no!Minho! que! se!

encontram!os!espigueiros!mais!interessantes,!verdadeiras!obras!arquitectónicas!que!fazem!parte!

da!paisagem!minhota!há!várias!centenas!de!anos.!Também!conhecido!por!canastro,!caniço!ou!até!

mesmo! hôrreo26,! o! espigueiro! foi! uma! importante! solução! de! secagem! e! armazenamento! de!

produtos!agrícolas,!nomeadamente!para!a!secagem!do!milho!grosso.!A!sua!estrutura!é!de!pedra!e!

madeira,!normalmente!assente!num!espaldar,!impedindo!a!destruição!dos!produtos!agrícolas!por!

parte! dos! roedores.! Por! outro! lado,! o! canastro! normalmente! tem! umas! aberturas! laterais,! de!

maneira!a!que!o!vento!entre!e!seque!os!produtos.!Sendo!que!o!milho!é!colhido!no!Outono,!terá!

de!secar!durante!o!Inverno,!acabando!por!ser!um!processo!difícil!(Dias, Oliveira, & Galhano, 1994).!

 
Fig.'15'Espigueiros'minhotos,'Lindoso,'Minho,'Portugal'

http://marcadeagua.blogs.sapo.pt/102268.html,!acedido!a!17!de!Abril!de!2013.!
!

3.6'Filigrana'
!
!

A!filigrana!é!um!trabalho!ornamental,!que!consiste!em!desenhar!pequenos!objetos!com!

recurso!a!finíssimos!fios!de!metal,!de!modo!a!compor!um!desenho.!Faz!parte!das!joias!ou!peças!

de! ourivesaria! fina,! sendo! primeiro! concebidas! exclusivamente! em! ouro,! mas! atualmente!

também!em!prata!e!outros!materiais!menos!nobres.!!

! !!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
26!É!um!termo!utilizado!no!Minho!para!descrever!o!local!onde!se!guarda!os!cereais.!
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“! Para! o! fabrico! de! uma! peça! de! filigrana! começafse,! em! regra,! por! organizar! o! seu!

arcabouço! fundamental,! destinandofse! os! grandes! espaços! que! as! nervuras! estruturais!

limitam!a!serem!guarnecidos!ou!preenchidos!pelo!fio!de!ouro!ou!de!prata,!cuja!tenuidade!

e! disposição! caraterizam! esta! especialidade! artística.! Ao! arcabouço! –! que,! tratandofse!

duma!folha!vegetal,!seria!margem!do!limbo,!o!pecíolo!e!as!nervuras!mediana!e!secundária!

–! é! o! que,! em! Travassos,! denominam! a! armação,! fita! de! ouro! ou! prata! obtida! no! que!

chamam!de!cilindro,!isto!é,!entre!dois!tambores!de!aço!paralelos,!animados!de!movimento!

e! dandoflhe! a! espessura! e! largura! pretendidas.! Os! padrões! tradicionais! fixados! de!

memória!ou!em!singelos!debuxos!arquivados,!os!modelos!de!encomenda!procedendo!do!

cliente!ocasional!e!principalmente!do!mercador,!um!ou!outro!raro!objeto!de!inventiva!do!

artífice!enquadram!as!faculdades!produtivas.!

Edificada!a!armação,!o!fio!que!vai!ornar!e!encher!é!suficientemente!adelgaçado!de!sorte!a!

curvarfse! e! enrolarfse! em! espiras! ou! SS! e! em! rodilhões,! como! dizem! em!Travassos,! ou!

crespos,! que! é! a! denominação!de!Gondomar.! Para! a! obtenção!do! fio! já! não! se! usa,!mas!

ainda!alembra,!o!martelo,!como!provavelmente!se!procedera!na!antiguidade!e!ainda!em!

tempos!merovíngios,! achatandofse! e! alongandofse! o!metal! por! simples! percussão!mas!

com!uma!destreza!admirável.!Sucedeuflhe!a! fieira!ou!damasquilho.!E!a! fieira!é,! como!se!

sabe,! uma! espessa! placa! de! aço! crivada! de! orifícios! com! os! calibres! sucessivamente!

decrescentes,!através!dos!quais!o!ouro!e!a!prata!são! levados!à!espessura!duma!aresta!e!

até! dum! cabeleiro.! Chamafse! a! esta! operação! puxar& o& ouro& ((Travassos).! E! para! tal!

começafse!por!colocar!a!fieira!entre!dois!tacos!de!madeira,!paralelos!e!firmes!no!extremo!

da!superfície!de!um!banco.!O!ouro!ou!a!prata,! antecipadamente! fundidos!e!vazados!em!

rilheiros!(S.!Cosme),!e!batidos!em&redondo!numa!bigorna,!são!levados!a!uma!das!aberturas!

da!fieira.!Dela!se!faz!emergir!a!ponta!do!fio!a!distender;!e!essa!ponta!é!agarrada!por!uma!

longa! tenaz! de! hastes! curvas,! onde! engancha! a! corrente! de! ferro! ligada! ao! eixo! de! um!

sarilho!no!extremo!do!banco!oposto!ao!que!sustenta!o!damasquilho.!Corrido!o!fio,!passaf

se! depois! para! o! ostíolo! imediatamente! inferior! e! seguintes! até! se! conseguir! o!

adelgaçamento!requerido.”!

! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! Rocha!Peixoto!(1899)!apud!Lima!(1978)!

!
!

'

'

'
!
!
!
!
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3.7'Síntese'conclusiva'
!
!
! Do!solo!granítico!às!grandes!vinhas!socalcadas!com!brisa!marítima!apresentaLse!uma!das!

regiões!portuguesas!mais!ricas!a!níveis!culturais.!O!Minho!é!terra!de!sábias!mãos!que!moldam!a!

faiança,! !ardilosas!bordadeiras,!competentes! joalheiros!e!ourives,! foco!de!artistas!e!artesãos!de!

várias!áreas!artísticas!diferenciadas.!PensaLse!que!é!nesta!região!que!existe!o!maior!reportório!de!

artistas! e! oleiros! que! trabalham! a! cerâmica! e! a! faiança,! produzindo! trabalhos! notáveis! a! esse!

nível.! As! famílias! de! oleiros! e! ceramistas! surgem! por! volta! do! século! XIX,! tendo! deixando!

descendência!que!acaba!por!continuar!o!seu!trabalho!inicial,!eternizandoLo.!Autênticos!monstros!

da!cerâmica,!cada!qual!com!a!sua!visão!crítica,!díspar,!arguta!acerca!da!Arte,!revelando!que!não!

há!uma!única!abordagem!para!cada!objeto!ou!tema.!!

! No!campo!da!ourivesaria,!a!Filigrana!é!o!trabalho!típico!minhoto,!autênticas!criações!em!

ouro! ou! prata,! nomeadamente! brincos! com! o! formato! de! coração( de( Viana! e! colares.! Estes!

artefactos!rapidamente!se!disseminaram!pelo!território!português,!pelas!suas!formas!intrincadas!

e!únicas.!Inicialmente!eram!utilizados!pela!mordoma!minhota,!mas!atualmente!são!utilizados!em!

muitas!outras!ocasiões.!O!Lenço!dos!Namorados!é!outro!artefacto!que!está!em!voga,!pois!revela!

um!carismático!sentido!humorístico,!para!além!de!reunir!pequenas!outras!artes!como!o!bordado!

ponto!pé!de!flor,!rendas!e!crochés.!!!

!!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
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Capítulo'4'–'Trás-os-Montes'e'Alto'Douro'
!
!

4.1'Nota'introdutória'
!
!

A! região! de! TrásLosLMontes! e! Alto! Douro! é! a! que! se! situa! mais! a! Norte! do! território!

continental! tendo! Vila! Real! e! Bragança! como! capitais! de! distrito,! respectivamente.! As! altas!

montanhas! desenham! a! paisagem! transmontana,! verdejante! onde! se! respira! a! pureza! da!

Natureza.!!

O! clima! é! temperado! continental,! fazendoLse! sentir! mais! frio! nos! altos! cumes! das!

montanhas! do! que! nas! zonas! circundantes! ao! Rio! Douro.! É! uma! região! por! excelência! da!

produção! do! vinho! do! Porto,! bem! como! do! azeite! e! mel.! Existe! também! o! culto! da! Doçaria!

Conventual! e,! claro! está,! os! típicos! enchidos,! a! posta!maronesa,!mirandesa! e! barrosã.! A! fauna!

também!ela!é!variada!–!coelho,!lebre,!javali,!raposa,!tordo,!perdiz,!pombo,!rola.!Por!ser!habitada!

há! séculos,! a! região! conta! com! um! património! bastante! rico! e! diversificado,! desde! solares,! a!

pinturas!rupestres,!castelos,!conventos.!A!tradição!que!atrai!mais!turistas!à!região!é!a!dos!Caretos!

(Medeiros et al, 1982).!!

!

4.2'Coroça'
!
!

A! coroça! é! uma! capa! de! palha! ou! junco! que! servia! para! proteger! da! chuva! e! da! neve.!

Utilizada!habitualmente!por!pastores!e!agricultores,!a!coroça!era!uma!capa!concebida!em!palha!

entrançada!e!escadeada,!de!modo!a!permitir!que!a!chuva!e!a!neve!escorregassem!pelas!diversas!

camadas,!protegendo!a!roupa!do!indivíduo (Cardoso, 2006).!

!

4.3'Escano'
!
!

O!escano!é!um!banco!de!madeira,!normalmente!concebido!à!base!de!mogno!ou!carvalho.!

Existe! uma! vasta! variedade! de! escanos,!mas! os!mais! interessantes! são! os! de! cozinha! que,! por!

vezes,!possuem!um!alçapão,!de!maneira!a! guardar! cereais!ou!outros!produtos.!Há!escanos!por!

todo! o! país,! mas! foi! em! TrásLosLMontes! que! se! desenvolveu! mais! fortemente! esta! prática! de!

colocar!bancos!na!cozinha!(Lima, 1978).!
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4.4'Cangalha'
!
!

A!cangalha!é!um!objeto!feito!de!vime,!madeira!ou!ferro,!normalmente!acolchoado!para!

transporte!de!carga!a!dorso!de!besta!(mula,!cavalo,!jumento).!Atualmente!existem!vários!tipos!de!

cangalhas,!mas!as!tradicionais!da!região!são!as!cangalhas!de!palha!que!serviam!para!transportar!

cântaros!(vaso!para!transportar!líquidos)!(Lima, 1978).!
!

4.5'Careto'
!
!

O!careto!é!o!símbolo!máximo!da!Cultura!transmontana,!tradição!secular!que!é!celebrada!

pelo!Carnaval.!O! careto!é!um!personagem!mascarado!que!possui! uma!mascarilha!mística,! feita!

em! couro,! latão!ou!madeira! e! pintada! em! tons! de! amarelo,! encarnado!ou! preto.! Esta! primeira!

versão!da!máscara!é!utilizada!em!Podence,!já!a!máscara!feita!de!amieiro!e!decorada!com!chifres!é!

utilizada! em! Lazarim.! A! indumentária! utilizada! é! um! fato! de! colcha! franjado! de! lã! encarnada,!

verde!e!amarela,!com!chocalhos!à!cintura!e!bandoleiras!com!campainhas!(Perdigão, 2001).!

Para!ajudar!nas!brincadeiras!e!provocações,!utilizam!um!pau!que!é!o!apoio!a!todas!essas!

brincadeiras!de!saltos!e!correrias.!A!missão!do!careto!é!apanhar!raparigas!para!poder!chocalháE

las,!provocando!assim!o!receio!a!todas!as!moças!da!região,!excepto!das!marafonas27.!Em!dias!de!

Caretos! tudo! lhes! é! permitido,! assumindo! assim! o! controlo! da! povoação.! Através! da! sua!

indumentária,!este!tornaLse!extremamente!misterioso!e! irreconhecível.!Em!1985,!foi!constituída!

uma!associação!cultural!de!apoio!aos!caretos,!com!a!missão!de!preservar!a!tradição!carnavalesca,!

assumindo!uma!posição!etnográfica!e!cultural,!constituído!por!duzentos!homens!(Grupo de Caretos 

de Podence, 2008).!

!
!
!
!
!
!
!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
27!Marafona!é!uma!rapariga!mascarada!que!anda!com!a!cara!escondida!por!baixo!de!uma!renda!e!leva!um!
lenço! à! cabeça.! Estas! marafonas! são! os! únicos! seres! femininos! que! os! caretos! respeitam! nas! suas!
brincadeiras.!
!
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4.6'Síntese'conclusiva'
!
!
! A!região!transmontana!perdeLse!nos!tempos,!é!das!regiões!mais!antigas,!na!qual!nasceu!o!

“Reino!de!Portugal”,!em!Guimarães.!Assim!sendo,!é!simples!perceber!que!é!uma!região!cheia!de!

histórias!e!lendas,!conquistas,!castelos,!igrejas!–!é!o!berço!da!nação.!

! A! investigação! que! foi! feita! nesta! região! não! encontrou! grande! produção! artesanal,!

apenas! alguns! objetos! que! são! utilizados! e! concebidos! em! território! nacional,! de! uma!maneira!

geral.!Esta!zona!nortenha!vive!essencialmente!das!festas!populares!e!profanas,!nomeadamente!a!

do!Carnaval,!através!do!culto!ao!Espírito!Santo!–!Caretos.!Existe!ainda!uma!mitologia!que!povoa!

as!mentes!transmontanas,!através!de!máscaras!concebidas!em!madeira!e!metais!variados!que!são!

utilizadas!no!Carnaval,!fazendo!parte!do!traje!típico!do!Careto,!mas!não!só.!EncontrouLse!também!

produtos!de!auxílio!à!Agricultura,!como!a!cangalha!que!é!colocada!no!dorso!do!animal,!facilitando!

o!transporte!de!produtos.!!

Relativamente! ao! fardamento! típico,! destacaLse! a! coroça! que! é! uma! capa! em! palha,! a!

qual!era!utilizada!pelos!pastores,!permitindo!que!não!se!molhassem!na! intempérie.!A!produção!

cerâmica,!contrariamente!à!região!minhota!é!bastante!mais!fraca,!não!havendo!nenhum!artefacto!

icónico! em! destaque,! apenas! objetos! que! são! convencionais! a! todas! as! restantes! regiões! do!

território!português.!!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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Capítulo'5'–'Douro'Litoral'
!

5.1'Nota'introdutória'
!
! O!Douro!Litoral!é!uma!província!situada!a!norte!de!Portugal,!tendo!o!Porto!como!capital!

de!distrito.!De!clima!temperado!mediterrânico!de!feição!marítima,!a!região!conta!essencialmente!

com!zonas!de!montanha.!Atravessado!pelo!rio!Douro,!o!Porto!era!pontuado!pelos!barcos!rabelos!

que!ajudavam!à! travessia!entre!margens,! tanto!das!populações,! como!das!barricas!do!vinho!do!

Porto.! A! cidade! portuense! é! um! dos! grandes! focos! de! desenvolvimento! do! país,! quer! a! nível!

comercial!como!industrial!(Medeiros et al, 1982).!!

! Os!conventos!que!lá!existiam!transportaram!a!realidade!do!culto!da!Doçaria!e!do!Vinho!

para! um! público! geral! mais! diversificado! criando,! claro! está,! imagens! icónicas! de! produtos!

nacionais.! Bebendo! imenso! do! que! o! rio! oferece,! a! Indústria! desenvolveuLse! nas! margens! do!

mesmo,!fomentando!assim!uma!maior!e!melhor!troca!de!bens!e!serviços.!Atualmente!é!uma!das!

zonas!mais!ricas!de!Portugal,!contando!principalmente!com!a!indústria!do!Vinho!e!do!Vestuário.!

!

5.2'Renda'de'Bilros'
!

A! renda! de! Bilros! é! uma! tradição! secular,! originária! de! Vila! do! Conde,! existindo!

atualmente!um!pouco!por!todo!o!país.!O!conhecimento!de!que!é!uma!arte!secular!resulta!da!Ata!

da!Sessão!da!Câmara!Municipal!de!4!de!Maio!de!1616,!referindoLse!ao!“Mestre”!da!Rendilheira.!

ProvaLse!assim!que!as!rendeiras!de!bilros!já!bordam!a!nossa!cultura!há!quase!quatro!séculos.!D.!

João!V!proibiu!a!utilização!das! rendas,!não! se! sabe!ao!certo!porquê,!mas! Joana!Maria!de! Jesus!

lutou! e,! de! alguma!maneira,! conseguiu! reintroduzir! as! rendas! na! cultura! de!Vila! do!Conde.! Em!

1867!os!bilros!estiveram!presentes!na!Exposição!Universal!de!Paris,!marcando!assim!um!ponto!de!

internacionalização!do!produto!(Perdigão, 2002).!

Contudo,! com! a! fundação! da! Escola! de! Rendas,! em! 1919,! o! trabalho! das! rendeiras! foi!

favorecido,!ganhando!maior!qualidade,!especificidade!e!visibilidade.!Por!outra,!nos!anos!50!e!60!

do!século!XX,!sentiuLse!um!declínio!na!tradição,!se!calhar!por!causa!da!alteração!dos!hábitos!de!

vida!ou!pela!emigração.!Certo!é!que,!em!1974,!com!a!criação!do!Centro!de!Artesanato!e!a!Feira!

Nacional!de!Artesanato,!conseguiuLse! inverter!a!situação.!Mais!tardiamente!foi!erigido!o!Museu!

das!Rendas,!o!qual!veio!potenciar!a!região!e!preservar!esta!arte,!este!saber,!conquistando!a!sua!

certificação!(Perdigão, 2002).!
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5.3'Arquibanco'
!
! ! O! Arquibanco! é! a! designação! encontrada! para! nomear! o! banco! principal! da! cozinha,!

denominado!bancão!na!Beira!Alta!e!altibanco!no!Alentejo.!Embora!se!encontre!noutras!divisões!

da!casa,!o!arquibanco!foi!pensado!para!a!cozinha,!pois!a!parte!de!baixo!é!fechada,!facilitando!a!

arrumação!de!cereais,!sendo!a!tampa,!a!peça!que!também!serve!para!sentar.!Normalmente!são!

grandes!e!desenvolvemLse!através!de!uma!grande!arca,!daí!pensarLse!que!surgiram!após!a!arca!de!

arrumos.! As! suas! linhas! são! tão! simples! que! se! podem! encontrar! também! em! salas,! quartos,!

sacristias!de!paróquias!(Lima, 1978).!
!

5.4'Mascates'
!

Os!mascates!são!bonecos!de!barro!cozido,!pintados!com!cores!berrantes,!populares,!não!

eram! vidrados,! mas! sim! envernizados,! obtendo! um! aspecto! baço! característico.! Este! tipo! de!

Artesanato! é! originário! de! Vila! Nova! de! Gaia,! e! são! concebidos! pelos! santeiros! de! cascata! ou!

mascateiros.! A! temática! dos!mascates! é! bastante! variada,!mas! é! eminente! a! representação! de!

cenas!quotidianas,!figuras!populares!da!região,!trajes!da!vida!real.!Estas!pequenas!figuras!icónicas!

são! julgadas! com! uma! certa! ternura! por! <santinhos! de! cascata>! e! são! muito! utilizadas! nas!

comemorações!a!S.! João,!criando!uma!espécie!de!presépios!figurativos,!os!quais!são!apelidados!

de!Cascata!Sanjoanina,!revelando!as!diversas!atividades!do!povo!portuense,!tal!como!no!presépio!

cristão!(Medeiros et al, 1982).!!

!
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Fig.'16'Cascata'Sanjoanina,'Porto''

http://fotos.sapo.pt/umdocurso/pic/000fgqwk,!acedido!a!19!de!Fevereiro!de!2013.!
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5.5'Vinho'do'Porto 
!

Natural!e!fortificado,!o!vinho!do!Porto!é!um!tipo!de!vinho!específico!da!região!demarcada!

do!Douro.!Régua!e!Pinhão!são!os!principais!centros!de!produção!deste!néctar.!A!história!do!vinho!

é!bastante!antiga,!pensaLse!que!na!época!dos!Descobrimentos!Marítimos!já!se!produzia,!mas!em!

menor! quantidade.! Por! outro! lado,! existem! alguns! historiadores! que! declaram! que! o! vinho! do!

Porto!é!originário!dos! ideais! ingleses,!pois!durante!o!século!XVII! começou!a!ser!exportado!para!

todo!o!mundo.!Desta!maneira,!os! ingleses!adicionavam!brandy,!de!maneira!a!que!não!azedasse!

durante!a!viagem,!até!chegar!ao!destino!(Sellers, 1899).!

! Reza!a! lenda!que!o!aparecimento!do!vinho!do!Porto!aconteceu!há!muitos! séculos,!mas!

como!o!conhecemos!hoje,!só!surgiu!por!volta!do!século!XVII.!Em!1386,!o!Tratado!de!Windsor!veio!

estabelecer! uma! forte! aliança! entre! Portugal! e! Inglaterra,! fomentando! a! comercialização! dos!

produtos!de!ambos!os!países.!Durante!o!século!XV,!a!exportação!do!vinho!era!feita,!muitas!vezes,!

em!troca!do!famoso!bacalhau.!Mais!tarde,!o!tratado!comercial!angloLportuguês!de!1654!criou!um!

novo!leque!de!oportunidades!para!os! ingleses!e!escoceses!que!viviam!em!Portugal,!fornecendoL

lhes!privilégios!(Taylor's, 2011).!

O!centro!vinhateiro!a!Norte!de!Portugal!não!era!o!Porto,!mas!sim!Viana!do!Castelo,!pois!

tinha!um!bom!porto!natural!no!Rio!Lima.!As!trocas!comerciais!que!se!davam!através!deste!porto!

era!a!exportação!de!cereais,!fruta,!azeite!e!vinho!(“red(Portugal”)!e!importavaLse!lã!e!tecidos!de!

algodão! da! Inglaterra.! Em! 1667,! Colbert! implementou! uma! série! de!medidas! que! impediam! a!

importação!de!bens!de!Inglaterra!para!França.!Desta!maneira,!Charles!II!de!Inglaterra!aumentou!o!

imposto! sobre! os! vinhos! franceses,! acabando! por! proibir! a! sua! importação.! Foi! a! partir! daqui!

(1667)! que! o! vinho! do! Porto! se! exportou! mais! e! mais.! Os! ingleses! que! residiam! em! Portugal!

sabiam!que!o!vinho!do!Porto!não!era!muito!apreciado!pelos!ingleses,!então!decidiram!ir!mais!para!

o! interior!de!Portugal,!procurar!vinho!mais! forte,!encorpado!–!Alto!Douro.!É!desta!região!que!é!

hoje!produzido!o!vinho!do!Porto!(Taylor's, 2011).!!

Assim,!o!vinho!circulava!da!região!do!Alto!Douro!até!ao!Porto,!por!meio!de!barcos!pelo!

Rio! Douro! abaixo,! chegando! sim! à! porta! de! exportação.! Peter! Bearsley28!foi! um! dos! primeiros!

comerciantes!de!vinho!do!Porto!a!fixarLse!no!Porto,!antes!residindo!em!Viana!do!Castelo.!PensaL

se!ainda!que!a!primeira!exportação!do!vinho!do!Porto!ocorreu!em!1678.!De!maneira!a!suportar!a!

longa!viagem,!era!adicionada!aguardente!vínica,!aumentando!a!sua!força!alcoólica,! impedindo!o!

azedamento.! Esta! técnica! não! pode! ser! confundida! com! a! adição! de! aguardente! durante! o!

processo!de! fermentação,!pois! só!durante!a! fermentação!é!que!adotada!o! sabor! característico.!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
28!Peter! Bearsley! era! filho! do! fundador! da! Taylor’s,! que! se! diz! ter! sido! o! primeiro! comerciante! inglês! do!
vinho!a!fazer!a!perigosa!e!desconfortável!viagem!para!além!do!Marão,!em!busca!de!melhor!vinho.!
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Em!1703,!o!Tratado!de!Methuen!entre!Portugal!e!Inglaterra!veio!ainda!fortalecer!mais!a!relação!

comercial!existente.!O!“vinho!do!Porto”!era!agora!mais!ao!gosto!do!consumidor!inglês!do!que!o!

“tinto!de!Portugal”!do!Minho.!Na!segunda!metade!do!século!XVIII!houve!uma!nova!expansão!do!

vinho!mas,!desta!vez,!já!fortificado!durante!o!processo!de!produção,!tal!como!hoje!conhecemos,!

acabando!em!1850!por!ser!totalmente!fortificado!durante!a!produção.!Forrester!foi!um!barão!que!

sempre!se!opôs!à!fortificação!do!vinho!do!Porto!(Sellers, 1899).!!

Em!1887,!a!criação!da!linha!de!caminhosLdeLferro!foi!uma!mais!valia!para!o!transporte!do!

vinho,!pois!os!rabelos!eram!menos!estáveis!e!mais!demorados!(Taylor's, 2011).!!

As!garrafas!de!início!do!século!XVIII!eram!bulbosas,!de!base!larga!e!pescoço!curto.!A!ideia!

inicial!era!que!o!vinho!fosse!bebido!diretamente!da!pipa,!sendo!transportado!nesta!garrafa!com!

as!iniciais!do!seu!proprietário.!Com!o!advento!do!Vidro,!as!garrafas!começaram!a!ser!produzidas,!

de!maneira! a! poderem! ser! guardadas! na! horizontal,! coisa! que! não! acontecia! com! as! pioneiras!

(Taylor's, 2011).!

Existem!três!tipos!de!Vinho!do!Porto:!Branco,!Ruby(e(Tawny,!dependendo,!claro!está,!da!

casta! que! é! utilizada.! O! Porto! Branco! é! produzido! num! processo! distinto,! pois! as! castas! não!

entram!em!contacto! com!o!mosto!na! fase!de! fermentação!e!envelhece!em!balseiros!de!20!mil!

litros.! Tendo! um! sabor! jovem! e! frutado,! o! Porto! Branco! é! caraterizado! pela! sua! doçura.! Ainda!

dentro!desta!categoria,!podeLse!ainda!destacar!o!Branco!Seco,!Branco!MeioLSeco!e!Branco!Doce,!

sendo!que!possuem!todos!um!travo!doce,!devido!ao!seu!método!de!produção!(Sellers, 1899).!

O! Porto! Ruby! é! um! vinho! muito! frutado! de! coloração! escura! (rubi),! devido! ao! baixo!

contacto! com! a! madeira,! conservando! assim! as! suas! características! iniciais,! devido! à! baixa!

oxidação.! Com!um! forte! sabor! adocicado!a! frutos! vermelhos,! principalmente! frutos! silvestres! e!

ameixas,!mas!sempre!com!um!cariz!jovem,!envelhecendo!também!em!balseiros!(Sellers, 1899).!

Porto! Tawny! é! um! vinho! tinto,! feito! das!mesmas! uvas! que! o! Ruby,!mas! envelhece! em!

menos!tempo!do!que!este,!repousando!cerca!de!dois!ou!três!anos!nos!balseiros.!Posteriormente!

ao! envelhecimento! nos! balseiros,! o! Ruby! passa! para! as! pipas! de! 550! litros,! entregandoLse! à!

madeira! e! ao! ar.! Assim! sendo,! o! Porto! Tawny! envelhece! mais! rapidamente! do! que! os! outros!

vinhos! do! Porto,! respirando! mais! e! oxidando.! Devido! à! elevada! oxidação,! o! Tawny! acaba! por!

perder! a! cor! inicial! característica,! adquirindo! tons! âmbar! e! um! sabor! a! frutos! secos.! Com! o!

envelhecimento,! o! Tawny! ganha! ainda! mais! complexidade! aromática,! fortalecendo! os!

característicos!sabores!iniciais!a!frutos!secos!(Sellers, 1899).!

Tanto!o!Branco,!como!o!Ruby!ou!o!Tawny!podem!ser!denominados!por!Vintage,!que!é!um!

termo!aplicado!ao!melhor!vinho!do!Porto!existente.!Só!se!considera!vintage!um!vinho!obtido!da!

colheita!somente!de!um!ano,!pertencendo!assim!à!classe!dos!vinhos!considerados!de!qualidade!
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excecional.!O!seu!envelhecimento!demora!cerca!de!dois!anos!em!casco,!depois!envelhecem!em!

garrafa.!Assim,!recomendaLse!que!envelheçam!três!anos,!no!mínimo,!em!garrafa!( (Sellers, 1899).!
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Fig.'17'Croft'Port'Vintage'2000,'Vinho'do'Porto.'

http://www.winespiritus.com/743L1160Lthickbox/croftLvintageLportL2000LvinhoLdoLportoLtheLfladgateLcompany.jpg,! acedido! a! 22! de!
Fevereiro!de!2013.!
 

Muitas!são!as!marcas!que!hoje!comercializam!este!produto,!sendo!as!melhores:!Barros,!

Burmester,!Calem,!Calem!“Velhotes”,!Croft,!Delaforce,! Ferreira! Fonseca,!Kopke,!Messias,!Cotto,!

Offley,!Ramos,!Pinto!Romariz,!Rozes,!Sandeman,!Taylors.!Vinho!do!Porto!Vintage!(Vinho do Porto - 

16 Marcas à disposição, 2006).!

!

'

'

'

'

'

'

'
!
!



! 69!

5.6'Síntese'conclusiva'
!
! O!Douro!Litoral!é!das!regiões!mais!turísticas!de!Portugal,!muito!em!parte!pelo!dinamismo!

da! Invicta.! Excluindo! Lisboa! por! razões! óbvias,! o! Porto! é! a! cidade!mais! desenvolvida! do! país! a!

níveis! industriais,! económicos! e! sociais,! contribuindo! em! muito! para! a! economia! nacional.!

Relativamente!aos!artefactos!populares,!não!foram!observados!testemunhos!de!interesse,!os!que!

permanecem!enraizados!na!região!são!pouco!sonantes,!pois!a! importância!regional!recai!para!o!

Vinho! do! Porto! e! para! o! Desporto,! através! do! Futebol! Clube! do! porto,! tese! que! foge! aos!

interesses!desta!investigação.!!

! As!Festas!de!S.!João!são!um!importante!marco!regional,!que!acaba!por!ser!representado!

pelas!cascatas!sanjoaninas,!produzidas!pelos!mascateiros,!e!pelos!<martelos>!de!S.!João.!O!tema!

das! cascatas! é! pouco! conhecido! a! nível! nacional! ou! está! no! esquecimento,! mas! de! facto! são!

representações!muito!antigas,! típicas!e! interessantes!do!Douro!Litoral.! PensaLse!ainda!que,!por!

serem!semelhantes!às!figuras!utilizadas!nos!presépios!religiosos,!as!cascatas!sanjoaninas!tenham!

menos!impacte,!mas!os!conceitos!são!diferentes,!apesar!de!serem!ambos!religiosos.!!

! Para!além!deste!artefacto,!existem!ainda!as!Rendas!de!Bilros!de!Vila!do!Conde,!que!são!

um!marco!na!arte!das!Rendas!e!Bordados,!tendo!sido!disseminadas!um!pouco!por!todo!o!litoral!

do!país,!nomeadamente!Nazaré.!

! Existem!outros!artefactos!populares!patentes!na!região,!como!o!arquibanco!ou!a!pipa!do!

Vinho! do! Porto,! mas! que! não! revelam! grande! interesse! ,! pois! encontramLse! um! pouco! pelas!

restantes!regiões!portuguesas,!apesar!de!terem!surgido!nesta,!em!particular.!

! A! região! é! extremamente! visitada! por! turistas! devido! à! sua! Arquitetura,! tendo! vários!

monumentos! considerados! património! histórico! e! cultural,! como! a! Ponte! D.! Luís,! Torre! dos!

Clérigos,!Câmara!Municipal!do!Porto,!entre!outros.!
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Capítulo'6'–'Beira'Alta'
!

6.1'Nota'introdutória'
!

A!província! da! Beira! Alta! foi! criada! em!1832,! antes! chamada! de! Beira,!mas! foi! a! partir!

desta!data!que!se!subdividiu!em!Beira!Alta!e!Beira!Baixa.!O!Pastoreio,!a!Agricultura!e!os!Têxteis!

sempre!foram!as!suas!fontes!de!maior!atividade!económica.!As!atividades!existentes!provinham,!

de! certa! maneira,! dos! animais! que! lá! constavam,! nomeadamente! Ovinos! e! Caprinos.! Estes!

animais! são!o!principal! contributo!económico!da! região,! pois! é!deles!que!é! extraída! a! lã! que!é!

tratada! na! região! ou! exportada,! o! leite! para! a! confecção! do! tão! conhecido! queijo! de! ovelha!

amanteigado!ou!de!cabra!(Medeiros et al, 1982).!!

Apesar! do! solo! acidentado! e! pobre! em! vegetais,! a! Serra! da! Estrela! foi,! ao! longo! dos!

séculos,! a! serra! mais! pastoril,! dentro! das! zonas! montanhosas! de! Portugal.! Para! além! destas!

atividades! de! forte! visibilidade! existe! ainda:! Olaria! (alguidares,! cântaros,! bilhas,! vasos,! pratos),!

Tecelagem,! Pintura,! Trabalhos! em!Madeira! (produção! de!miniaturas! de! animais,! antigas! alfaias!

agrícolas,! restauro! de! móveis! antigos,! entalhar! madeira),! Tanoaria! (produção! e! reparação! de!

pipos! em!madeira! de! carvalho,! nos! quais! envelhece! o! vinho! do! Dão),! Brinquedos,! Tapeçarias,!

Indumentárias!Tradicionais,!Bordados,!Linhos!(nasce!na!Serra!e!é!espadeado!antes!de!ser!teado!e,!

posteriormente!bordado),!Cestaria!(principalmente!na!produção!de!cestas)!(Perdigão, 2002)..!

!

6.2'Cobertor'de'papa'
!

O! cobertor! de! papa! também! vulgarmente! conhecido! como!manta! lobeira,! é! um! ícone!

bem!português!que!detém!muito!valor!em!todo!o!território!nacional.!A!sua!origem!é!na!Guarda,!

mais!propriamente!na!aldeia!de!Maçainhas,!onde!em!1966!foi!fundada!a!Fábrica!de!Cobertores!de!

José!de!Freire,!sendo!a!única!a!produzir!este!tipo!de!cobertor.!O!material!utilizado!neste!produto!

é!a! lã! churra!ou!melhor,! lã!de!ovelha!de!Raça(Churra.! Estes! ícones!ganham! forma!nos!grandes!

teares!de!Maçainhas,!pelas!mãos!dos!escassos!artesãos!da!região!que!detém!ainda!a!arte!de!tecer!

a! lã.! Apesar! de! ser! pouco! produzido,! é! no! Verão! que! a! lã! churra! é! fiada! e! tecida,! sendo!

posteriormente! colocada! no! pisão,! de! modo! a! ser! lavada! e! feltrada29,! depois! vai! à! máquina!

cardar,!puxandoLlhe!o!pelo,!sendo!por!fim!esticada!para!secar!ao!Sol.!Estas!práticas!são!morosas!e!

cansativas,!mas!só!assim!se!consegue!obter!o!verdadeiro!cobertor!de!papa,!consistente!e!muito!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
29!A!feltragem,!processo!feito!à!base!de!água!e!sabão,!serve!para!tornar!a!lã!churra!num!tecido!(feltro)!de!lã.!
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quente.!Existem!variações!de!cor,!dependendo!do!gosto!do!cliente,!poderá!ser!riscado!ou!liso.!No!

Ribatejo! utilizaLse! o! cobertor! de! papa,! principalmente! pelos! campinos,! riscado! de! verde,!

encarnado,! castanho! e! amarelo,! sobre! fundo! bege,! também! conhecido! por! manta! espanhola!

(Pomar, 2010).!

!

!

Fig.'18'Cobertor'de'Papa'

http://4.bp.blogspot.com/_xe86jRWgC9w/TQD3DO2QSI/AAAAAAAABHo/_l0ZC4DbdzE/s1600/VP12.JPG,!acedido!a!27!de!Dezembro!de!
2012!
!

!! Atualmente!existem!grupos!organizados!para!evitar!a!extinção!de!tal!arte,!evitando!que!

caiam! no! esquecimento,! através! de! escolas! e! ateliers! junto! das! camadas! mais! jovens,!

promovendo!a!arte!de!bem!tear!(Duarte, 2009).!
!

6.3'Cacifo'para'furão'
!

O! furão! era! utilizado! na! caça! para! espantar! os! coelhos! que! se! encontravam! nas! suas!

tocas.! Os! caçadores! atentos! e! bem! posicionados,! praticavam! caça! de! espera,! acreditando!

avistarem!os!coelhos.!O!furão!entra!na!toca!dos!coelhos!e!espanta!a!caça,!a!mesma!temerosa,!sai!

da!toca!e!é!apanhada!pelo!caçador!ou!sugaLlhes!o!sangue.!Em!Castro!Daire!eram!utilizados!cacifos!

para!guardar!furões,!de!maneira!a!facilitar!o!seu!transporte!(Lima, 1978).!
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!

Fig.'19'Cacifo'para'furão,'Castro'Daire.'

(Lima:!1978,!p.!291,!vol.!1)!

!

6.4'Cavalhadas'
!

Vil!de!Moinhos!é!uma!pitoresca!povoação!junto!a!Viseu.!A!sua!forte!ligação!com!moinhos!

e!moleiros! explicam! o! nome! adotado,! o! qual! deriva! de!Villa( de(Molinis.(Os!moleiros! de! Vil! de!

Moinhos! trabalham! o! cereal! até! chegar! à! farinha,! a! qual! é! posteriormente! trabalhada! pelas!

habilidosas!padeiras,! estando!na!base!da! famosa!produção!de!broa! fina,! a!qual! era! vendida!no!

mercado!(Medeiros et al, 1982).!!

Segundo! a! história! contada! pelos! velhos! moleiros,! o! rio! Pavia! era! disputado! pelos!

lavradores!e!pelos!moleiros,!os!primeiros!para!regarem!as!hortas,!os!segundos!para!as!mós.!Para!

que! as! águas! do! rio! não! acabassem,! os!moleiros! estabeleceram! um! voto! perpétuo! a! São! João!

Batista,!pedindo!o!controlo!do!rio!Pavia,!“vencendo”!a!disputa!contra!os!lavradores,!prometendo!

uma!romaria!anual!à!capela!de!São!João,!a!24!de!Junho.!Em!1652,!segundo!conta!a!tradição!foi!

iniciada!a!romaria!à!capela,!provando!a!vitória!dos!moleiros!(Medeiros et al, 1982).!!

O!cortejo!da!romaria!é!bastante!variado,!sendo!os!mordomos!e!os!moleiros!os!principais!

intervenientes.!O! cortejo! de!moleiros! chegou! a! incluir!mais! de! cem! cavaleiros! trajados! a! rigor,!

como!da!nobreza!se!tratasse.!Segundo!as!normas!do!cortejo,!na!frente!seguem!os!três!mordomos!

e! o! alferes,! o! qual! é! o! transportador! oficial! da! bandeira! dos!moleiros,! os! quais! eram! seguidos!
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pelos!moleiros,! também! eles! a! cavalo.! Deste!modo,! todos! seguiam! no! cortejo! até! ao! local! do!

cumprimento!do!voto,!a!Capela!de!São!João!Batista!(Medeiros et al, 1982).!

! Atualmente,! o! cortejo! está! um! pouco! alterado,! mas! a! génese! manteveLse.! Os! carros!

alegóricos! que! alegram! a! romaria! foram! introduzidos! posteriormente,! mantendoLse! os!

mordomos,!o!alferes!e!centenas!de!homens!lembrando!os!velhos!moleiros.!Foram!introduzidos!os!

ZésEPereiras30!(grupo!criado!especialmente!para!o!dia!das!Cavalhadas)!que!animam!o!corso,!bem!

como! os!Gigantones31,( caricaturando! e! animando! a! população.! Os! carros! alegóricos! são!muito!

importantes,!pois!são!eles!que!vão!oferecendo!alguma!dinâmica!ao!corso,!introduzindo!temáticas!

mais!contemporâneas!e!relembrando!outras!clássicas,!não!descurando!as!atividades!tradicionais,!

como!a!serração!manual!de!madeira,!celebração!do!amor,!entre!outros (Medeiros et al, 1982).!!

O! início! do! cortejo! dáLse! pela! manhã! do! dia! 24! de! Junho,! reunindo! todos! os!

intervenientes! no! largo! da! povoação,! percorrendo! de! seguida! as! principais! ruas! de! Viseu,! em!

direção!à!capela,!regressando!depois!a!Vil!de!Moinhos.!Os!carros!alegóricos!normalmente!não!vão!

até! à! capela,! pois! as! grandes! dimensões! impedemLnos! de! prosseguir! pelas! apertadas! ruas! e!

travessas,! seguindo! somente! os!mordomos,! em! jeito! de! cumprir! o! voto! histórico.! Este! cortejo!

tradicional!transformouLse!num!importante!evento!turístico!da!região,!convidando!imensa!gente!

de!todo!o!país!a!visitar!Viseu!(Medeiros et al, 1982).!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
30!Os!grupos!chamados!"ZésLPereiras"!são!característicos!das!festas!e!romarias!do!Norte!de!Portugal!com!
maior! incidência!para!o!Entre!Douro!e!Minho.!Estes!grupos!desfilam!pelas! ruas! tocando! instrumentos!de!
percussão!L!caixas!de!rufo,!timbalões!e!bombos;!assim!como!aerofones!melódicos:!pífaros!e!gaitasLdeLfoles.!
Recentemente! a! concertina,! instrumento! de! grande! expressão! no! Minho,! tem! sido! introduzida! nestes!
conjuntos.!
31!O!gigantone!é!um!boneco!de!figura!antropomórfica!com!cerca!de!3,5!metros!de!altura,!típico!das!festas!
populares! portuguesas,! romarias! e! cortejos! de! carnaval.! O! boneco! tem! uma! estrutura! que! permite! ser!
“vestido”!e!é!inclusivamente!manuseado!por!um!indivíduo!no!seu!interior.!A!cabeça!de!grandes!dimensões!
é! concebida! em! pasta! de! papel,! e! o! resto! da! estrutura! pode! atingir! trinta! quilos,! peso! suportado! pelos!
ombros! do! manuseador,! o! que! faz! com! que! a! amplitude! de! movimentos! do! boneco! seja! limitada.! Os!
gigantones!não!aparecem!sozinhos,!mas!em!par!ou!grupos!de!casais,!envergando! trajes!de!cerimónia!ou!
populares,! desfilando! ao! ritmo! da! música! tocada! por! zésLpereiras.! Podem! ser! acompanhados! por!
cabeçudos,!bonecos!mais!pequenos!(tamanho!de!uma!pessoa)!com!uma!cabeça!enorme!e!desproporcional!
relativamente! ao! corpo.! A! cabeça,! também! feita! em! pasta! de! papel,! é! usada! como! uma! espécie! de!
capacete,!e!as!roupas!são!mais!informais!e!coloridas!que!as!dos!gigantones,!podendo!mesmo!personificar!
monstros!ou!demónios.!Com!maior! liberdade!de!movimentos!que!os!gigantones,!os!cabeçudos!dançam!e!
movimentamLse! alegremente! como!um! rancho!de! filhos!ou!uma! corte! animada!ao! seu! redor.!No!Minho!
também! são! conhecidos! por! almajonas.! PensaLse! que! o! primeiro! gigantone! data! de! 1265,! aquando! da!
Procissão!do!Corpo!de!Deus,!em!Évora.!A!representação!simbólica! representa!a!serpente,!o!demónio!e!o!
dragão,!os!sacramentos!que!Jesus!tinha!vencido.!Existem!imensas!referências!que!registam!a!sua!aparição!
também!no!Norte!do!país,!notando!erroneamente!que!a!introdução!do!gigantone!veio!da!Galiza!nos!finais!
do!século!XIX.!

!
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6.5'Campainhas'de'bronze'
!

As! campainhas! são! uma! tradição! secular! beirã.! Já! são! poucos! os! que! se! arriscam! a!

conceber!estas!peças!de!Artesanato,!mas!a!campainha!de!bronze!é!uma!peça!importante!para!a!

Produção! regional.! Utilizadas! na! Pastorícia,! estas! campainhas! servem! para! alertar! o! pastor! da!

localização! do! seu! gado.! Esta! produção! foi! passada! de! pais! para! filhos,! sendo! quase! como! um!

mistério,!pois!o!bronze!utilizado!na!produção!das!mesmas!era!fundido!em!Fundições!particulares,!

onde!só!as!famílias!em!causa!tinham!entrada!(Dias, 2002).!

! Atualmente! estas! peças! totalmente! artesanais! são! produzidas! para! servirem! de!

ornamento! em! ambientes! tradicionalistas.! António! Bernardo! da! Fonseca! é! um! dos! últimos!

produtores!destas!campainhas,!trabalhando!nesta!área!há!cerca!de!40!anos!(Duarte, 2009).!

!

!
!
!

!

!
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!

Fig.'20'Campainha'de'bronze,'Guarda.'

http://www.guarda.pt/dirregional/artecultura/artesaos/CampainhasBronze/Paginas/default.aspx,!acedido!a!14!de!Janeiro!de!2013.!

 
 
 
 
 

!



! 77!

6.6'Bordados'de'Tibaldinho'
!

Tibaldinho!é!uma!aldeia!beirã,!vulgarmente!conhecida!pelos!seus!excecionais!bordados.!

Os! primeiros! bordados! pensaLse! que! surgiram! em! 1929,! referido! por!Maria! Júlia! Antunes! num!

texto! apresentado! ao! IV! Congresso! Beirão,! em! Castelo! Branco.! Eram! utilizados! nas! casas!

senhoriais!e!faziam!parte!dos!enxovais!das!meninas,!estando!patentes!em!naperons,!almofadas,!

cortinas.! O! bordado! veio! criar! uma! atividade! económica! rentável! à! região! que! se! apresentava!

bastante! carenciada,! tendo! as! bordadeiras! da! freguesia! de!Alcafache! um!papel! de! destaque.! A!

importância!do!bordado!era!tamanha!que!até!os!homens!colaboravam,!facilitando!a!vida!das!suas!

esposas!ao!tratarem!da!lide!doméstica,!fazendo!com!que!as!mulheres!tivessem!tempo!livre!para!

se!dedicarem!aos!tibaldinhos((Perdigão, 2002).!

( Atualmente! as! bordadeiras! são! poucas,!mas! produzem!a! gosto! do! cliente,! constituindo!

imagens!icónicas,!através!de!conjuntos!de!pontos.!A!riscadeira!Alice!Fidalgo!é!considerada!pelas!

colegas!a!mestre,!pois!detém!o! jeito!de!desenhar! todos!os! trabalhos!que!produzem,!através!de!

papel!químico!passaLos!para!os!tecidos,!mas!sem!os!desenhos!de!Alice,!não!há!bordados.!Cidália!

Lopes!Rodrigues!é!outra!bordadeira,!a!mais!nova!de!todas,!!proprietária!da!única!loja!de!bordados!

de!Tibaldinho.!Segundo!Cidália,!o!trabalho!pode!ser!concebido!em!algodão!ou!linho!e!quanto!mais!

recortes!possuir,!melhor!será!o!resultado!final.!32!

6.7'Louça'de'Molelos'
!

Molelos! é! um! importante! centro! de! olaria! artesanal! e! conhecido! pela! produção! de!

Cerâmica!de!cor!preta!e!brilho!metálico,!possuindo!assim!uma! identidade!própria!e! invulgar.!O!

barro!utilizado!pelos!oleiros!de!Molelos!provém!de!terras!próximas,!patrocinando!os!oleiros!com!

um! material! de! excelente! qualidade,! capaz! de! ser! moldado! artesanalmente! (roda! de! oleiro),!

apoiandoLos! na! concepção! das! mais! variadas! formas! como! cantarilhas! de! segredo,! assadeiras,!

padelas,!pucarinhos,(panelas,!cântaros,!moringes!(Perdigão, 2003).!

Depois!de!modeladas,!as!peças!secam!lentamente!ao!ar,!perdendo!parte!da!água!contida!

no!barro.!O!processo!de!secagem!é!moroso!e!terá!de!ser!uniforme,!caso!contrário!a! louça!pode!

estalar! ou! rachar,! acabando! por! ficar! inutilizada.! Muitas! das! peças! possuem! unicamente! um!

carácter!decorativo,!ornamentadas!com!motivos!vegetalistas,!naturalistas,!geométricos!(motivos!

incisos!ou!relevados).!Pode!também!apresentarLse!lisa,!também!conhecida!como!brunida33.!A!cor!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
32!http://videos.sapo.pt/ZWqCimgSOh48yozl1gB6,!visualizado!a!14!de!Janeiro!de!2013.!
33!Peça!brunida!ou!peça!alisada!com!um!seixo,!é!um!processo!complexo!de!alisamento!do!barro!que!origina!
no!final!o!brilho!metálico!característico!e!exclusivo!destas!peças!de!loiça!preta.!
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preta! é! obtida! durante! a! cozedura,! esta! reduz! o! oxigénio,! tornando!o! barro! escurecido,! negro,!

obtido! nos! antigos! fornos,! conhecidos! como! soengas34!ou! nas! fornalhas! (tradição! romana).! A!

louça!é!vendida!em!várias!feiras!de!Artesanato!como!Tondela,!Besteiros,!Viseu,!sendo!muito!dela!

exportada!para!o!estrangeiro!(Medeiros et al, 1982).!

!

6.9'Síntese'conclusiva'
!

Por!entre!montes!e!vales,!dos!quais!destacamos!a!Serra!da!Estrela,!viveLse!uma!cultura!

muito!fechada,!pois!era!complicado!chegar!até!à!região.!As!tradições!eram!passadas!de!pais!para!

filhos,!bem!como!as! lendas!e!brincadeiras!que!eram!contadas!ao! serão,!defrontando!o! fogo!da!

lareira.!A!região!beirã!vivia!essencialmente!da!Agricultura!e!da!Pastorícia,!tirando!o!maior!partido!

daquilo!que!advinha!dessas!atividades.!No!caso!da!Agricultura,!os!beirões!semeavam,!colhiam!e!

armazenavam! o! que! sobrava,! de! maneira! a! que! no! temeroso! Inverno! pudessem! alcançar! os!

produtos! fora!de!estação.!No! caso!das! frutas,! por! exemplo,! confecionavam!compotas! variadas,!

preservandoLas;! no! caso! da! Pastorícia,! produziam! o! queijo,! através! do! leite! que! recolhiam! das!

ovelhas,!de!maneira!a!que!aturasse!vários!meses!sem!risco!de!se!estragar.!

! Tudo!era!pensado,!as!acessibilidades!eram!complicadas,!os!produtos!eram!poucos,!então!

havia! um! conceito! vincado! de! racionalizar! e! tirar! proveito! do! que! a! terra! oferecia.! Ao! nível!

cultural,!a!Beira!Alta!é!uma!região!com!poucos!artefactos,!pois!vive!essencialmente!dos!objetos!e!

utensílios! de! trabalho,! estes! sem! grande! interesse! a! níveis! culturais.! SalientaLse! o! cobertor! de!

papa! que! era! utilizado! essencialmente! pelos! pastores,! cobertor! de! elevadíssima! qualidade! e!

durabilidade!que,!mais!tarde,!foi!levado!para!o!Ribatejo,!pelos!gaibéus!que!iam!para!a!fascina.!!

! A! Capeia! Arraiana! é! outro! ponto! turístico! da! região! da! Beira! Alta! (sabugal),! tradição!

secular!que,!mais!uma!vez,! é!uma!manifestação!de!poder! –!homem!versus! touro.!O! forcão!é!a!

peçaLchave!da!capeia!arraiana,!é!um!artefacto!de!madeira,!suportado!por!cerca!de!trinta!homens!

o!qual!serve!de!barreira!entre!os!homens!e!o!touro.!!!

Relativamente! às! festas! profanas,! destacaLse! o!Grupo!de! “Zés! Pereiras”! acompanhados!

dos! seus! enigmáticos! companheiros! Cabeçudos! e! Gigantones,! pois! apesar! de! atualmente!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
34!A! soenga!é!uma! cova!aberta!num!sítio! estratégico!do! solo,!que!usa! lenha!e! caruma!de!pinheiro! como!
combustível! à! cozedura! do! barro.! Na! fase! final! de! cozedura! o! oleiro! acrescenta! ramos! verdes! ao! forno!
tapando!em!seguida!os!orifícios!de!saída,!provocando!assim!uma!atmosfera!carregada!de!carbono!que!se!
deposita! sobre! as! peças! e! uma! transformação! físicoLquímica! dos! óxidos!metálicos! das! argilas! devido! ao!
monóxido! de! carbono.! Atualmente! a! soenga! está! a! ser! substituída! por! fornos! a! lenha,! mais! práticos! e!
funcionais.!
!
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existirem!um!pouco!por!todo!o!país!em!época!de!Carnaval,!foi!na!Beira!Alta!que!se!formaram!os!

primeiros!grupos!humorísticos!desta!espécie.!

!
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Capítulo'7'–'Beira'Baixa'
!

7.1'Nota'introdutória'
!

Tal!como!a!Beira!Alta,!a!Baixa!também!vive!sobretudo!do!que!a!Serra!da!Estrela!oferece.!

O! terreno!acidentado!é!uma!das! características!do! solo!da! região!montanhosa!beirã.!As! rochas!

dominantes! são! o! xisto! luzente! e! o! granito,! rochas! estas! que! são! utilizadas! na! casa! popular,!

tornandoLa!pitoresca!e!única,! como!é!o! caso!da!aldeia!Piódão.!Como!é!a! região! limítrofe!entre!

Norte!e!Sul,!consideraLse!que!é!o!centro!de!Portugal,!acabando!por!ter!características!geográficas!

semelhantes!às!regiões!nortenhas!e!noutros!locais!à!região!alentejana!(A Beira Baixa, 2007).!!

Mais! a! norte! da! região! beirã,! o! terreno! é! bem!mais! acidentado,! onde! urgem! enormes!

montanhas,!com!cumes!altíssimos,!opondoLse!à!zona!sul!da!região,!onde!se!estende!uma!vasta!e!

monótona!planície.!O!clima!é! temperado!mediterrâneo,!contando!com!Verões!muito!quentes!e!

Invernos! suaves,! exceptuando! nas! zonas! mais! altas! das! montanhas,! em! que! todo! o! clima! é!

acentuado (A Beira Baixa, 2007).!

! A! Gastronomia! e! o! Artesanato! são! únicos,! ambos! derivam,! de! alguma! maneira,! da!

atividade!da!Pastorícia.!O!queijo! amarelo,! um!dos! ícones!da! gastronomia!nacional,! provém!das!

ovelhas! que! povoam! a! alta! serra.! O! Adufe! ou! pandeiro! foi! herdado! das! ancestrais! e! sábias!

gerações!de!artesãos!da!região!(Medeiros et al, 1982).!

!

7.2'Banco'de'cortiça'
!

De!formato!quadrangular!e!concebidos!essencialmente!à!base!de!cortiça,!estes!bancos!de!

cozinha!já!se!perderam!na!idade.!Dotados!de!uma!forma!simples,!possuem!umas!incisões!laterais!

que!servem,!naturalmente!para! facilitar!o! seu! transporte,! tornandoLos!mais! leves.!Estes!bancos!

baixos,! também!conhecidos!por!tropeços,!serviam!para!ser!utilizados!tanto!no! interior!como!no!

exterior!das!habitações!(Pires, Borges, & Correia, 1992).!



! 83!

!
Fig.'21'Bancos'cúbicos'de'cortiça.'

(Lima:!1982,!p.!145,!vol.!1)!

!

7.3'Seira'de'esparto'
!

A! seira! é! um! saco! ou! cesto,! de! forma! circular,! utilizada! nos! lagares! de! azeite,! onde! se!

deitava!a!azeitona!para!prensar.!Para!além!de!ser!uma!das!peças!ligadas!à!indústria!do!azeite!mais!

difícil! de! conceber,! a! seira! é! um! importante! ícone! do! ponto! de! vista! históricoLcultural.!

Normalmente! produzidas! em! esparto! (denominação! de! várias! ervas,! entre! outras! a! alfa,! cujas!

folhas!e!caules!são!usados!na!fabricação!de!cordas,!capachos,!esteiras),!através!de!uma!forma!de!

ferro!ou!de!capachos(que!também!serviam!para!o!efeito,!as!seiras!eram!uma!peça!fundamental!

em! qualquer! lagar.! Poucos! eram! os! esparteiros( que! conseguiam! termináLlas,! devido! à! sua!

meticulosa!produção,!pois!o! intrincado!de!esparto!é!uma! tarefa!peculiar,!que! só!os!esparteiros!

especialistas!conseguiam!atingir.!

! Atualmente! este! produto! está! bastante! esquecido,! pois! os! lagares! de! “produção!

industrial”!não!recursam!deste!equipamento.! José!da!Encarnação!(1923),! residente!no!concelho!

do! Fundão! (Castelo! Branco),! é! já! um! dos! últimos! esparteiros! da! região.! Herdou! o! “jeito”! de!

trabalhar!o!esparto!de!seus!pais!e!continua!atualmente!a!dar!forma!à!tradição!(Sérgio, 2012).!

!

!

!

!
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Fig.'22'Seiras'de'esparto,'Fundão,'Castelo'Branco.'

http://oeirascomhistoria.blogspot.pt/2012/09/asLseirasLemLespartoLmestreLzeLda.html,!acedido!a!16!de!Janeiro!de!2013.!

!

7.4'Marafona'
!

A!marafona! é! uma! boneca! de! trapos! ou! restos! de! tecidos,! produzida!mais! fortemente!

para!a!Festa!das!Cruzes!(Festa!do!Castelo),!celebrado!a!3!de!Maio!se!for!Domingo,!caso!contrário!

é!celebrada!no!Domingo!próximo.!Feita!a!partir!de! trapos!coloridos,!a!marafona! remete!para!o!

traje! regional,! tendo!na!sua!constituição!uma!estrutura!de!sustentação!que! recorre!a!dois!paus!

cruzados,! formando!uma!cruz.!A!marafona!não!tem!rosto,!nem!nariz,!olhos,!ouvidos,!boca.!Esta!

boneca! simboliza! a! fertilidade! e! a! felicidade! conjugal.! Durante! a! Festa! das! Cruzes,! as! raparigas!

dançam! com! as! bonecas,! posteriormente! colocamLnas! na! cama,! de! maneira! a! livraremLse! do!

mauLolhado.! No! dia! do! casamento,! colocamLna! debaixo! da! cama,! trazendo! a! fertilidade! e! a!

felicidade!ao!recém!casal!(Perdigão, 2001).!!

Este! icónica!peça!artesanal!é!usada!sobretudo!em!Monsanto,!Penha!Garcia!e!Alcafozes.!

Segundo!uma! lenda,!as!marafonas!ganharam!a!batalha!de!conquista!de!Monsanto!aos!Mouros,!

pois!vários!artesãos!produziram!várias!bonecas!e!colocaramLnas!a!dançar!nas!ameias!do!castelo,!

“mostrando”! aos!Mouros! que! estavam! de! boa! saúde! e! que! não! tinham! receio! do! seu! ataque,!

acabando!os!Mouros!por!levantar!cerco!(Medeiros et al, 1982).!
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A!marafona! faz! também! parte! da! Festa! Carnavalesca! profana! dos! Caretos,! sendo! uma!

figura!respeitada!por!todos.!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

Fig.'23'Marafona,'Monsanto.'

http://2.bp.blogspot.com/_SsWwwcU9mP4/SxLgff8U3hI/AAAAAAAABZA/zBEULWlATrE/s400/blog351.jpg,!acedido!a!19!de!Fevereiro!
de!2013.!

!

7.5'Adufe'
!

É!um!instrumento!musical!português,!o!Adufe!é!como!que!um!pandeiro!membranofone!

de! formato! quadrangular.! No! interior,! normalmente! são! colocadas! sementes,! caricas,!

enriquecendo!a!sonoridade!produzida!pelo!aparelho.!As!suas!dimensões!são!variadas,!mas!pensaL

se!que!variam!entre!40!e!50!cm.!A!estrutura!original!é!concebida!em!pau!de!laranjeira,!na!qual!é!

fixado!o!revestimento!exterior!em!membranas!de!animal,!sendo!de!um!lado!a!membrana!de!um!

macho,!e!do!outro!a!membrana!de!fêmea,!simbolizando!assim!o!matrimónio.!A!pele!que!reveste!a!

estrutura!do!adufe!tem!ser!muito!bem!colocada,!pois!terLseLá!de!encontrar!sempre!bem!esticada,!

com! risco! de! não! soar! da! melhor! maneira.! As! “adufeiras”( declaram! que! a! sua! sonoridade! é!
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mágica,! devido! também!aos!materiais! utilizados!na! sua! concepção,! não!devendo! ser! alterados,!

pois!perderLseLá!o!lado!místico!do!adufe!(Oliveira, 2000).!

Esta!relação!icónica!mágica!acabada!por!estar!permanentemente!ligada!ao!instrumento,!

através! destas! pequenas! referências! ao! casamento.(O! seu!manuseio! é! simples,! basta! seguráLlo!

com!os!polegares!e!apoiado!pelo!indicador,!garantindo!que!os!restantes!dedos!ficam!libertos,!de!

maneira! a! percutirem! o! instrumento.! O! povo! árabe! foi! o! principal! responsável! pela! sua!

introdução!na!Península! Ibérica,!durante!o!século!VIII,! sendo!a!sua!forma!semelhante!ao!bendir(

árabe,!mas! a! sua!maior! incidência! centraLse! na! região! de! Castelo! Branco,! onde! é! executado! e!

utilizado! somente! por! mulheres,! acompanhando! grupos! de! cantares! populares,! ranchos!

folclóricos,! romarias,! festas.! PensaLse! que! os! povos! da!Mesopotâmia,! do! Egito,! de! Roma! e! do!

mundo!préLislâmico!já!conheciam!um!objeto!semelhante!ao!adufe!(Pires, Borges, & Correia, 1992).!

'

7.6'Colchas'de'Castelo'Branco'
!

As!colchas!oriundas!de!Castelo!Branco!estão!patentes!na!Cultura!Popular!Portuguesa!há!

uma!série!de!anos,!não!se!sabendo!ao!certo!a!sua!origem,!mas!sim!o!seu!intuito.!SabeLse!que!no!

século!VIII! já! existia! a! indústria! da! seda!natural! na! Península! Ibérica,! por! isso! concluiLse! que! já!

existia!uma!pequena!manufatura,!muito!rudimentar!e!popular,!mas!que!muito!provavelmente!já!

produzia! uma! espécie! de! colchas.! Factualmente! sabeLse! que! no! século! XVII! já! existiam! colchas!

como!hoje!as!conhecemos,!as!primeiras!que!se!conhece!ou!que!chegaram!até!nós.!Estas!colchas!

produzidas! desde! data! incerta! até! ao! século! XVII! são! agrupadas! na! Primeira! Fase.! A! partir! do!

século! XVII! até! ao! século! XIX,! surge! a! Segunda! Fase! das! Colchas! de! Castelo! Branco,! com! uma!

vertente!popular,!mas!com!algumas!diferenças!um!pouco!eruditas.!Esta!transição!no!século!XVII!

aconteceu! devido! às! fidalgas! começarem! a! bordar! colchas,! introduzindo! novas! técnicas! de!

bordado,!quer!na!qualidade!do!linho!utilizado,!como!usando!um!ponto!mais!apurado!e!uma!maior!

variedade!de!pontos,!daí!se!denominarem!eruditas;!valorosas!obras!de!arte!que!patenteavam!os!

solares!beirões!do!século!XVIII,!durante!a!influência!Barroca!(Medeiros et al, 1982).!

Eram! concebidas! pelas! noivas! até! ao! casamento,! após! o! casamento! eram! guardadas,!

como! recordação,! sendo! um! rito! simbólico! realizado! pela!maioria! das! jovens! albicastrenses.! O!

material!utilizado!na! sua! concepção!é! fio!de! seda!natural,!proveniente!dos! imensos!viveiros!de!

bichosLdaLseda!que!existam!na!região,!encontrandoLse!atualmente!em!declínio!profundo;!o!pano!

que!é!utilizado!como!base!ao!bordado!é!normalmente!o!linho!caseiro.!O!linho!ainda!se!semeia!na!
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Beira!Baixa!nos!linhares35!entre!Outubro!e!Novembro,!mas!nada!comparado!com!a!produção!de!

início!do!século!XX.!Este!processo!moroso!era!iniciado!com!a!semeadura,!depois!de!crescido!era!

colhido! e! colocado! a! secar! em! molhos,! de! maneira! a! que! fosse! possível! extrair! a! baganha.!

Posteriormente!é!colocado!novamente!em!água,! secado!e!maçado,! tascado,!espadanado!e,!por!

fim,!ripado,!retirando!assim!as!fibras!mais!grossas;!por!fim,!separar!o! linho!da!estopa!e!batêLlo,!

penteáLlo! e! ripáLlo.! Depois! de! todas! estas! tarefas,! o! linho! é! colocado! no! fuso,! de! maneira! a!

obteremLse!as!maçarocas,!depois!o!fio!segue!para!a!dobadoira,!para!se!fazerem!as!meadas!que!

posteriormente!vão!a!cozer!ao!forno.!Quando!retiradas!do!forno!vão!novamente!à!dobadoira,!de!

modo! a! obter! os! novelos! finais.! Este! processo! artesanal! era! bastante! complexo,! atualmente! já!

existem!pequenos!utilitários!que!facilitam!esta!árdua!tarefa,!mas!as!colchas!perdem!qualidade!e!

genuinidade!(Perdigão, 2002).!!

A! temática! utilizada! era! variada,! particularmente! vegetalista,! naturalista! mas! era!

predominantemente!policroma,!sendo!o!encarnado,!verde,!azul!e!roxo!as!cores!mais!utilizadas!na!

sua! concepção.! O! desenho! das! colchas! resultava! de! um! desenho! central,! que! normalmente!

apelava!a!animais!como!pássaros,!papagaios,!outras!vezes!figuras!humanas!ou!ainda!outros!temas!

mais! utópicos,! geralmente! de! formato! oval! e! envolto! numa! cercadura,! do! qual! partiam! os!

restantes! desenhos.! O! desenho! central! era! cercado! por! uma! franja! estreita! de! seda! e! linho,!

convidando!o!olho!a!observar!aquela!pérola!onde!tudo!convergia.!As!colchas!são!constituídas!pelo!

desenho!central,!o!campo!e!a!barra,!esta!ultima!é!como!que!uma!moldura!que!contorna!toda!a!

colcha,!quase!como!uma!moldura!de!um!quadro!(Medeiros et al, 1982).!

!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
35!Terrenos!próprios!para!semear!o!linho.!De!uma!maneira!geral,!podeLse!dizer!que!o!linho!dáLse!bem!em!
terrenos!silicoLargilosos,!de!solo!profundo,!de!consistências!médias,! frescas!e!permeáveis!à!água.!Como!a!
duração!do!seu!ciclo!vegetativo!é!muito!curta,!a!planta!deve!absorver!rapidamente!os!elementos!minerais:!
os!solos!frescos!e!ricos!sãoLlhe!altamente!convenientes,!e!nos!terrenos!pobres!os!processos!de!adubação!
devem!ser!cuidadosamente!aplicados.!

!
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Fig.'24'Colcha'de'Castelo'Branco,'Museu'Francisco'Tavares'Proença'Júnior.'

http://amateriadotempo.blogspot.pt/2011/09/osLbordadosLdeLcasteloLbranco.html!
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!
«(...)!O!Cravo!aparece!como!elemento!dominante,!espalmado!ou!de!lado,!de!pétalas!
separadas!e!rebordos!denteados;!é!flor!resistente,!erecta,!símbolo!da!provocação,!da!
virilidade.!
!
A!peónia,!o!lótus,!o!crisântemo!e!o!botão!de!ameixieira,!muito!populares!na!civilização!
chinesa,!associadas!respectivamente!à!Primavera,!Verão,!Outono!e!Inverno,!são!flores!que!
vulgarmente!podem!ser!observadas!no!Bordado.!A!Primavera!é!representada!também!
pela!magnólia.!A!peónia!sugere!ainda,!a!salvação,!a!castidade.!O!lótus,!espécie!de!nenúfar!
azul,!na!iconografia!budista!chinesa!significa!pureza.!
!
A!túlipa,!flor!recorrente!no!Bordado!de!Castelo!Branco,!existia!com!abundância!nos!
jardins!palacianos!do!país,!principalmente!nos!da!corte,!e!sujeita!a!grande!reserva!para!
evitar!que!a!sua!popularização!lhe!retirasse!o!carácter!aristocrático;!tornoufse!símbolo!de!
riqueza!e!ostentação.!
!
A!representação!dos!motivos!florais!é!imensa,!numa!variedade!de!formas!que!por!vezes,!
de!tão!acentuadamente!estilizadas!e!complexas,!são!difíceis!de!identificar,!sugerindo,!até,!
o!resultado!da!sobreposição!de!várias!espécies.!
!
A!Árvore!da!Vida!é!uma!temática!presente!em!numerosas!religiões,!associada!à!vida!em!
perpétua!ascensão!para!o!céu;!evoca!todo!o!simbolismo!da!verticalidade.!Muito!utilizada!
no!Oriente,!em!especial!no!Irão,!é!representada!assiduamente!entre!dois!animais!
afrontados.!Identificafse!com!a!terra!fértil!das!fiadas!inferiores!e!associada!ao!vaso!como!
símbolo!da!fecundidade.!Presente!nas!tradições!cristãs,!simboliza!a!manifestação!divina!
por!analogia!com!a!Árvore!de!Génesis!e!a!Árvore!da!Nova!Aliança,!que!regenera!o!
Homem.!
!
Nos!Bordados!de!Castelo!Branco!a!Árvore!da!Vida,!quando!ladeada!pelas!figuras!de!um!
homem!e!de!uma!mulher,!deixa!transparecer!os!sentidos!da!sobrevivência,!da!renovação!
da!vida;!se!aparecer!conjugada!com!o!pavão,!evoca!a!Eternidade!e!a!Ressurreição.!
Caracterizafse!pela!existência!de!um!elemento!central,!assimétrico,!que!emerge!de!um!
conjunto!de!montículos,!formados!por!diversos!ramos!ondulantes,!revestidos!de!
folhagens,!flores!e!frutos,!onde!pousam!aves!coloridas.!Nestes!bordados!o!tema!tem!sido!
tratado!de!forma!ingénua!e!criatividade!notável,!enriquecido!com!uma!miscelânea!de!
motivos!exóticos!e!outros!de!graciosidade!peculiar,!provavelmente!inspirados!nas!aves!
de!criação!doméstica!e!nos!frutos!dos!quintais!beirões.!
!
A!albadarra,!termo!árabe!que!significa!vaso!com!duas!asas,!é!um!tema!frequente!no!
Bordado!de!Castelo!Branco,!tanto!com!a!forma!de!elegante!vaso!de!perfil!compósito,!
como!taça!baixa!e!larga.!Ligada!ao!vaso!como!símbolo!da!fecundidade,!provavelmente!
inspirada!na!temática!da!Árvore!da!Vida!de!cariz!oriental,!aparece!usualmente!como!
contentor!de!um!vistoso!ramo!de!flores!na!zona!central!dos!bordados!ou!colocada!nas!
bissectrizes!dos!cantos.!Surge!também!com!frequência!a!preencher!pequenos!medalhões!
inscritos!em!toda!a!superfície!da!peça.!
!
A!representação!de!frutos!é!também!recorrente,!com!um!vasta!variedade!formal!e,!tal!
como!na!temática!florística,!existem!situações!em!que!dificilmente!os!motivos!são!
reconhecidos.!A!romã!surge!com!frequência,!símbolo!de!prosperidade,!abundância,!
liberalidade;!na!iconografia!cristã!corresponde!à!unidade!da!Igreja!em!Cristo,!à!
conformidade,!concórdia!e!união!de!vontades.!Aplicada!ao!Bordado!é!tida!como!um!
significado!amoroso!na!promessa!de!vida!abundante.!
!
Entre!as!espécies!do!reino!animal!registadas!nestes!bordados,!além!da!rara!presença!da!
figuração!do!cavalo,!do!cão,!do!veado!ou!do!leão,!são!as!aves!multicolores!que!pontificam!
com!uma!frequência!assinalável.!Impõemfse!não!só!pássaros!exóticos,!mas!também!aves!
de!capoeira,!algumas!claramente!palmípedes!de!longo!pescoço,!papo!largo!e!patas!curvas,!
numa!plêiade!variadíssima!com!diferentes!dimensões,!mais!ou!menos!identificáveis,!por!
vezes!criações!únicas,!e!se!bem!que!na!maioria!das!tradições!religiosas!as!aves!são!tidas!
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como!intermediárias!entre!a!terra!e!o!céu,!numa!intenção!dirigida!para!a!alma!e!para!a!
ascenção,!a!cada!um!dos!diferentes!géneros!cabe!um!significado!específico.!
!
A!ave!com!duas!cabeças,!com!destaque!para!a!representação!da!águia!bicéfala,!surge!nos!
Bordados!de!Castelo!Branco!provavelmente!por!influência!oriental.!É!um!motivo!comum!
nos!bordados!indofportugueses,!em!tecidos!lavrados!e!estampados,!na!talha!barroca!dos!
altares,!na!pintura!de!brutescos,!nas!faianças,!nos!trabalhos!em!ferro;!ilustra!
manifestações!heráldicas;!ao!trazer!um!coração!trespassado!por!setas!é!alusivo!à!ordem!
de!Santo!Agostinho.!A!duplicaçăo!da!cabeça!exprime!o!reforço!da!sua!autoridade!mais!do!
que!real,!soberania!verdadeiramente!imperial.!Na!religião!cristã!simboliza!a!
Ressurreição.!
!
As!figuras!humanas!surgem!em!espécimes!de!composição!simples,!isoladas!ou!em!pares,!
relacionadas!com!os!sentidos!do!tacto,!do!olfacto!e!da!audição.!Nas!situações!
personificadas!por!uma!mulher!e!um!homem!observafse!uma!nítida!interacção!entre!o!
casal.!De!modelo!para!modelo!não!se!verifica!qualquer!alteração!significativa!na!
indumentária,!que!mantém!o!gosto!do!século!XVIII.!
!
O!coração,!motivo!predilecto!no!âmbito!das!artes!tradicionais,!entre!o!religioso!e!o!
profano,!temfse!mostrado!no!peito!das!águias!bicéfalas!ou!em!harmonia!com!outros!
elementos.!Na!tradição!moderna!identificafse!com!o!amor!profano,!a!caridade;!enquanto!
amor!divino,!a!amizade,!a!rectidão.!
!
A!concha!marca!a!sua!presença!no!Bordado!especialmente!nos!remates!das!molduras!do!
medalhão!central!e!nas!bissectrizes!dos!cantos.!Num!contexto!barroco!evoca!o!mar,!o!
momento!da!Criação;!é!um!dado!oferecido!à!fantasia!e!ao!devaneio.!
!
O!laço!serve!de!ornamento!às!molduras!do!medalhão!central!ou!a!atar!os!pés!de!um!ou!de!
outro!ramo;!sugere!a!obrigação!querida!livremente!pelas!diferentes!partes!que!se!sentem!
unidas!entre!si;!representa!a!adesão!voluntária.!(...)»!
!

! ! ! ! Margarida!Ivo!Rosa!(2007)!in!O!Bordado!de!Castelo!Branco!
!
!
! Os!motivos,!como!se!pode!perceber!com!o!texto!da!Sra.!Margarida!Ivo!Rosa,!são!variados,!

mas! há! alguns! que! são! tipicamente! populares! e! surgem!mais! frequentemente! como! o! pássaro!

bicéfalo,!albarradas!e!árvores,!coroa!real,!cravo,!rosa.!Apesar!de!serem!constantes,!cada!bordado!

é!único,!pois!depende!da!habilidade!da!bordadeira!e!do!material!que!está!a!ser!utilizado,!fazendo!

com! que! não! haja! duas! colchas! iguais.! Os! desenhos! são! esboçados! diretamente! no! linho,! e! o!

tamanho!da!colcha!é!conseguido!através!da!cosedura!de!duas!ou!três!larguras!de!pano!de!linho.!

Após! cosido,! o! linho! é! colocado!no!bastidor! (armadura!própria)! que! serve!de! suporte! a! toda! a!

confecção! dos! bordados.! Depois! de! bem! fixo,! são! desenhados! os! motivos;! posteriormente! é!

bordado! por! várias! bordadeiras.! O! ponto! utilizado! é! o! ponto! largo,! também! vulgarmente!

conhecido!por!ponto!de!Castelo!Branco,!é!um!ponto!económico,!pois!evita!o!desperdício!de!seda!

no! avesso! do! pano.! Atualmente! os! Bordados! de! Castelo! Branco! estão! em! voga,! bordadeiras!

ensinam!a!arte!em!Castelo!Branco!e!o!próprio!Centro!de!Indústrias!Regionais!de!Castelo!Branco!

tem!mantido!uma!forte! ligação!com!as!camadas!mais! jovens,!despertandoLlhes!o! interesse!para!

darem!continuidade!a!estas!proezas!tão!portuguesas!(Medeiros et al, 1982).!
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7.7'Síntese'conclusiva'
!

!
!!!!!!!! A! região! da! Beira! baixa! ! é,! a! par! com!a! Beira!Alta,! uma! região!montanhosa,! devido! ao!

facto!de!parte!do! seu! território!estar! anexo!à! Serra!da!Estrela.!Desta!maneira,!o!quotidiano!da!

região!era! complexo!a!nível!de! infraestruturas!e! logísticas,! tendoLse!desenvolvido! fortemente!a!

atividade! agrícola! e! a! pastorícia.!Na! zona!montanhosa!que! fica! situada!mais! a! norte! da! região,!

senteLse! uma! condição! económica! precária,! os!meios! de! rendimento! são! poucos,! advindo! das!

atividades! acima! citadas.! Já! na! parte! mais! litoral! da! região,! encontramLse! enormes! solares,!

representativos!da!riqueza!do!trato.!

!!! A! nível! artesanal! encontraramLse! muitos! objetos! utilitários! agrícolas,! mas! como! são!

utilizados!por! todo!o!país!acabaram!por!não! ser! retratados!neste! capítulo.!Objetos!únicos!e!de!

origem!beirã!são!os!tropeços,!pequenos!bancos!de!cortiça!ou!madeira!que!eram!utilizados!para!

sentar! junto! da! lareira! ou! fora! de! casa,! por! serem! leves! e! pequenos! são! bastante! versáteis! e!

portáteis.!EncontrouLse!ainda!a!produção!de!seiras!de!esparto,!uma!atividade!que!está!em!vias!

máximas! de! desaparecer! por! não! ter! seguidores.! As! marafonas! são! umas! típicas! bonecas!

produzidas!na!vila!de!Monsanto!que,!apesar!de!serem!simples,!têm!uma!carga!simbólica!enorme,!

sendo! um! ícone! da! região.! O! Adufe! é! mais! um! artefacto! da! região,! bem! como! as! Colchas! de!

Castelo!Branco!que!são!verdadeiras!obrasLprimas!do!bordado!e!da!sabedoria,!devido!ao!conceito!

e!à!simbologia!que!lhes!é!associada.!!!

!
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Capítulo'8'–'Beira'Litoral'
!

8.1'Nota'introdutória'
!
! A! região! da! Beira! Litoral! antigamente! era! conhecida! “como! beiraLmar”,! pois! é!

essencialmente! costeira,! contando! com! cidades! desenvolvidas! como! Aveiro,! Coimbra! e! Leiria.!

Situada! no! centro! de! Portugal,! a! Beira! Litoral! é! uma! região!medrada,! com! costumes! típicos! e!

tradições!seculares.!!

O! relevo! é!muito! interessante,! pois! na! costa! temos! imenso! areal! que! contrasta! com! a!

serra,! contando! ainda! com! o! rio! Vouga! e! Mondego,! os! quais! fazem! a! ligação! às! Beiras,! não!

esquecendo!a!Serra!do!Caramulo,!que!detém!termas!e!água!natural!de!grande!qualidade.!Estes!

rios!ajudam!a!plantação!mais!próxima!da!costa,!oferecendo!nutrientes!ao!terreno!calcário!e!areal!

costeiro,! como!é!o! caso!do!grande!pinhal!de! Leiria,!mandado!plantar!por!D.!Dinis! e!que,! ainda!

hoje,!se!vislumbra,!tendo!sido!um!contributo!importante!na!época!dos!Descobrimentos,!pois!era!

de! lá! que! vinha! a!madeira!para! a! construção!das! embarcações.!Nas!montanhas! está!patente!o!

xisto!e!o!granito,!difícil!de! trabalhar,!o! terreno!é!de!cultivo,! com!recurso!a! fertilizantes!e,! claro!

está,!ao!clima!ameno!(Medeiros et al, 1982).!

!

8.2'Ovos'moles'
!

Os!Ovos!Moles!de!Aveiro!são!um!doce!conventual!com!longa!tradição.!A!receita!original!

provém!de!uma! fórmula! secreta! concebida!pelas! freiras! (dominicanas,! franciscanas,! carmelitas)!

dos! vários! conventos! existentes! em! Aveiro,! por! volta! do! século! XIX.! A! Sustentabilidade! e!

Autonomia! dos! Conventos! era! um! fator! crucial! para! se! manterem! no! ativo,! daí! serem!

aproveitados! e! reciclados! todos! os! desperdícios.! Neste! caso,! as! gemas! dos! ovos! provinham!do!

desperdício,! pois! as! freiras! utilizavam! as! claras! para! engomar! os! hábitos,! tornandoLos! hirtos.!

Muitos!dos!doces! conventuais! emergem!desta!maneira!de! rentabilizar! recursos.! Esta! conclusão!

surge! afirmando! que! os! doces! conventuais! são! praticamente! todos! à! base! de! gemas! de! ovos.!

Após! a! extinção! destes! conventos,! a! fabricação! destes! doces! regionais! continuou,! pois! as!

referidas!freiras!deixaram!o!engenho!a!senhoras!por!elas!educadas,!chegando!até!aos!nossos!dias.!

Os!Ovos!Moles!apresentamLse!em!três!formas!diferentes:!barricas!de!madeira,!taças!e!cerâmica,!e!

hóstia.! A! primeira! é! a! mais! popular,! a! massa! de! ovos! é! colocada! dentro! da! barrica! a! qual! é!

pintada,!normalmente!com!motivos!de!Aveiro!(moliceiros)!(Gilardino, 2012).!
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!

!
Fig.'25'Ovos'Moles'de'Aveiro.'

http://www.rotadabairrada.pt/saborear/showLprato.aspx?idcont=10&idioma=pt,!acedido!a!4!de!Janeiro!de!2013.!

!

! A!apresentação!de!Ovos!Moles!envoltos!em!hóstia!(massa!de!farinha!de!trigo)!também!é!

uma! maneira! muito! popular! de! comercializar! o! doce.! Esta! massa! é! moldada! em! formas! de!

diversas! configurações,! como! por! exemplo,! conchas,! amêijoas,! peixes,! bateiras,! búzios,! tudo!

elementos! marinhos.! A! preocupação! em! exportar! este! tipo! de! produtos! é! crescente! e! temLse!

feito!um!trabalho!interessante!nesta!área.!Certo!é!que,!em!Portugal!já!se!encontra!este!doce!nas!

grandes!superfícies!comerciais!de!todo!o!território.!Submetidos!a!teste!de!controlo!de!qualidade,!

concluiuLse! que! os! ovos! moles! podem! ser! submetidos! a! L40ºC! sem! que! percam! qualidades!

nutritivas,! durante! quatro! meses,! sendo! assim! mais! fácil! a! sua! exportação! em! condições! de!

segurança!alimentar (Costa, 2012).!

!

8.3'Jugo'de'Ovar'
!

Jugo!de!tábua!plana!é!uma!canga36!que!serve!para!juntar!a!parelha!de!bois.!A!sua!forma!é!

geralmente! trapezoidal,! mas! também! existem! de! formato! quadrangular,! cujos! maiores!

exemplares! medem! 60X120cm.! Existem! várias! diferenças! nas! dimensões,! bem! como! na!

decoração!e!adereços,!mas!o!jugo!de!Ovar!é!característico!da!região!e!é!utilizado!pelas!juntas!de!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
36!Canga!é!um!objeto!que!serve!para!juntar!dois!animais!de!trabalho.!Em!Ovar!denominaLse!por!jugo.!
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bois,! quando! lavram!o! terreno.!Não!existem!grandes! referências! a! este!utensílio,! daí! pensarLse!

que!está!a!cair!em!desuso!(Pires, Borges, & Correia, 1992).!

!

!
Fig.'26'Jugo'ou'canga'vareira,'Ovar.'

http://imagesL02.delcampeLstatic.net/img_large/auction/000/075/655/288_001.jpg,!acedido!a!19!de!Fevereiro!de!2013.!

!

8.4'Tamancos'
!

Tamancos,! Tamancas,! Socos,! Socas,! são! denominações! muito! usuais! para! um! tipo! de!

calçado.!A!sua!característica!principal!é!nem!ser!sapato!nem!ser!sandália,!pois!são!fechados,!mas!

com! uma! abertura! atrás,! quase! como! os! chinelos.! Antigamente! eram! concebidos! a! partir! de!

madeira!e!a!parte!que!abraça!o!pé!é!normalmente!concebida!em!couro,!mas!atualmente!já!os!há!

de! vários!materiais.! A! plataforma! de!madeira,! na! qual! assenta! o! pé! é! pouco! confortável,! mas!

altamente! resistente,! podendo! ter! várias! alturas.! As! tamancas! de! Pocariça! (Cantanhede)! como!

são! conhecidas! eram! feitas! à! medida! do! cliente.! Depois! de! retiradas! as! dimensões! do! pé! do!

cliente,! a! tamanca! era! toda! concebida! manualmente,! recursando! de! formas! e! enformadores.!

Como! acabamento! era! utilizado! verniz! sobre! couro! ou! couro! natural.! Este! calçado! é! muito!

utilizado!em!Ranchos!Folclóricos.!
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! PensaLse!que!a!sua!origem!é!holandesa,! tanto!é!que!são!utilizados!como!traje! típico!do!

país.! Atualmente! a!marca! portuguesa! Xuz! tem! recriado!modelos! antigos! e! tem! sido! premiada!

internacionalmente.!

!

8.5'Licor'Beirão'
!

A!marca!Licor!Beirão!foi!fundada,!em!1940,!mas!a!sua!história!é!muito!anterior.!O!produto!

começou!a!ser!produzido!há!mais!de!um!século,!numa!farmácia!da!Lousã.!Reza!a! lenda!que!nos!

finais!do!século!XIX,!um!caixeiroLviajante!de!vinhos!do!Porto!passou!pela!Lousã,!em!trabalho,!e!

apaixonouLse!pela!filha!de!um!farmacêutico,!acabando,!mais!tarde,!por!se!casarem.!Nas!antigas!

farmácias! eram!comercializados! “licores!naturais”!ou! caseiros,! que!eram!produzidos! através!de!

fórmulas! muito! antigas,! segredos! que! eram! herdados! de! gerações! ascendentes.! Pouco! tempo!

depois!do!casamento!entre!o!caixeiroLviajante!e!a!filha!do!farmacêutico,!surge!uma!lei!que!proíbe!

a!venda!de!“licores!naturais”!com!vista!a!fins!terapêuticos!e!é!aqui,!que!o!caixeiro!é!iluminado!e!

começa!a!produzir!os! famosos!néctares!numa!pequena!fábrica.!A!denominação!–!Licor!Beirão!–!

surge! num!Congresso!Beirão! em!Castelo! Branco,! no! ano! de! 1929,! e! o! Licor! foi! assim!batizado,!

homenageando!o!encontro.!Com!a!Segunda!Grande!Guerra!Mundial,!as!dificuldades!avizinharamL

se! à! fábrica! e! o! negócio! foi! vendido! a! José! Carranca! Redondo,! em! 1940.! Este! jovem! já! lá!

trabalhava!há!algum!tempo,!mas!decidiu!investir!todo!o!seu!capital,!obtendo!assim!a!fábrica!e!o!

segredo!do!licor!(Licor Beirão, 2012).!

A! caixa! onde! era! transportado! continha! um! segredo! e,! só! após! algum! tempo,! se!

conseguia!descobrir!o!segredo!e,!claro!está,!ter!acesso!ao!licor.!O!licor!é!provavelmente!adquirido!

através! da! destilação! de! várias! plantas,! nomeadamente! eucalipto,! canela,! alecrim,! alfazema,!

caracterizado! pela! tonalidade! topázio,! transparente,! adocicado.! Carranca! Redondo! antecipou! o!

marketing! e! teve! a! habilidade! e! inteligência! de! ser! um! percursor! da!moderna! publicidade.! Em!

1950! protagonizou! a! primeira! campanha! publicitária! outdoor! que! o! país! viu! e! as! autoridades!

proibiram,! pois! foi! considerada! demasiado! provocante,! tanto! pela! figura!pinEup( extremamente!

sensual,! como!pela! célebre! frase:! “É!de!bom!gosto! serviLlo...! É!de!bom!gosto!bebeLlo...”! (Paula, 

2008).!

!

!
!
!
!
!
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Fig.'27'Primeira'campanha'publicitária'da'marca'Licor'Beirão,'recorrendo'à'majorette,'1950.'

Dimensões:!1000!X!700mm!
https://lojalicorbeirao.com/?p=FF6&id=Vmtaa2NrMUhVWGROVkZwVFZrVndVRlZyVmtaa01WSnlWVzAxVG1GNlZrZFdiR2hMVkd4YVJtR
jZhejA9&op=VFZSRk0wNUVZM2xPZW1ONFRucFZQUT09&l=pt,!acedido!a!22!de!Fevereiro!de!2013.!
!

!! Juntamente! com!a! sua!mulher! abraçaram!a!oportunidade!de! corpo!e! alma,! fazendo!do!

Licor!Beirão!aquilo!que!é!hoje,!um!ícone!nacional.!Atualmente!o!licor!é!utilizado!na!preparação!de!

outras! bebidas! e! cocktails,! como! é! o! caso! do! “Caipirão”,! variante! da! “Caipirinha”,! mas! com! a!

particularidade!de!substituir!a!Kaxaça(50!pelo!Licor!Beirão.!

!
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8.6'Síntese'conclusiva'
!

! !
! A!Beira!Litoral!é!uma!região!portuguesa!pouco!desenvolvida,!apesar!de!se!situar!no!litoral!

de! Portugal.! Aveiro! e! Coimbra! são! as! cidades! mais! desenvolvidas,! mas! em! parte,! devido! às!

universidades,!que!acabam!por!atrair!jovens,!desenvolvendo!uma!pequena!economia.!

! Quanto! aos! níveis! objetuais! populares,! existem! alguns,! mas! sem! grande! importância!

históricoLcultural,!como!é!o!caso!do!jugo!da!região!de!Ovar!ou!os!tamancos!de!Cantanhede.!É!uma!

região!que!vivia!sobretudo!do!mar,!tendo!sido!desenvolvidas!várias!embarcações!que!apoiavam!

os!pescadores!da!região.!No!entanto,!foi!nos!ancestrais!conventos!de!Aveiro!que!se!desenvolveu!

o!culto!dos!<ovos!moles>,!um!doce!gastronómico!que!é!um!dos!exElibris(portugueses,!estando!a!

ser!exportado!para!vários!países,!contribuindo!para!o!desenvolvimento!regional!e!disseminação!

da!nossa!vasta!cultura!popular.!

!

!

!
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Capítulo'9'–'Ribatejo'
!
!

9.1'Nota'introdutória'
!
!

A!região!ribatejana!é!essencialmente!agrícola!devido!à!grande!Lezíria!que!se!estende!por!

quase! toda! a! região,! fazendo! parte! das! maiores! reservas! naturais! tanto! portuguesas,! como!

estrangeiras.! O! Tejo! corre! em! toda! a! região,! gerando! diversas! atividades,! como! a! Pesca! ou! a!

Cestaria.! O! Vinho,! a! Tanoaria,! são! todo! um! conjunto! de! atividades! que! advém! dos! recursos!

naturais!da!região.!O!culto!da!Tourada!é!eminente!nesta!região,!bem!como!a!produção!do!touro!

de!lide!e!do!cavalo!lusitano.!Também!os!trabalhos!em!pele!e!couro!são!sonantes,!principalmente!

para! a! arte! de! tourear.! Jogo! do!Quartão,! Bordados! de!Glória! do! Ribatejo,! Fandango,! Pesca! do!

Sável,!Melão,!são!tudo!atividades!lúdicas!ou!de!lavoura!que!eram,!ou!ainda!são!praticadas!nesta!

região!(Medeiros et al, 1982).!

! O!solo!é!dividido!em!três!tipos:!argiloLarenosas!(Norte),!arenoso!(Sul)!e!solos!aluviões!no!

campo,! também! conhecido! como! Terras( de( Borda( d’Água.( O! clima! é! sulLmediterrânico!

temperado,!muito!influenciado!pelo!Rio!Tejo!(Medeiros et al, 1982).!
!

9.2'Campino'
!
!

O! campino! é! um! “cowboy(à! portuguesa”,! pois! trabalha! no! campo,! ou! seja,! é! um!

trabalhador! do! campo! cavaleiro.! É! uma! personagemLtipo! que! representa! um! grupo! social,! os!

escudeiros!ribatejanos!e,!tem!como!tarefa!predominante,!conduzir!gado!bravo!(touro!para!lide).!A!

sua!indumentária!é!também!bastante!característica!e!cheia!de!pequenos!pormenores.!O!barrete!

verde! com! dobra! encarnada! é! um! dos! símbolos! que! mais! o! destacam! perante! os! outros!

trabalhadores!(lavradores),!camisa!branca,!colete!encarnado!e!jaqueta!sobre!o!ombro!esquerdo.!

Na! cintura! possui! uma! cinta! encarnada,! calça! azul! e! meias! brancas! até! ao! joelho,! estas!

profusamente! desenhadas! e! sapatos! pretos! com! esporas.! Para! facilitar! a! sua! fascina! diária!

possuem!também!um!pampilho,!que!é!utilizado!na!condução!do!gado.!

Por! ser! uma! personagemLtipo! do! Ribatejo,! foi! implementada! em!Vila! Franca! de! Xira,! a!

festa!do!Colete!Encarnado!(1937),!por!José!Van!Zeller!Pereira!Palha,!na!qual!o!Campino!é!figura!

ilustre.!

!
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Fig.'28'Campino,'Ribatejo,'Portugal.'

http://ranchobenficaribatej.home.sapo.pt/Rancho_Etnografia/!

Etnografia_ficheiros/imagens/trajos/campinos/campino.jpg,!acedido!a!7!de!

Janeiro!de!2013.!

 
 

“Enchefse!a!planura!de!risos!e!benesses.!As!ceifas!avizinhamfse!e!pelos!campos!–!Sol!ao!
alto!–!não!há!viv’alma.!Tudo!amodorra!e!se!prepara!para!a!grande!festa!da!eira!–!o!grão!a!
surgir!como!pepitas!de!ouro,!bem!mais!preciso!por!ir!ao!encontro!da!fome!e!despejar!no!
estômago!do!povo!o!saboroso!pão!do!almoço.!
!FESTA! DO! COLETE! ENCARNADO! –! legenda! heroica! de! terra! que! cria! o! pasto! tenro! e!
alimenta!o!touro,!o!dominador!da!Lezíria.!É!êle!–!o!Colete!Encarnado!–!o!símbolo!da!festa!
pagã!por!excelência!–!a!corrida.!Drapejam!estandartes,!salpicafse!o!ambiente!de!gritos!e!
de!sons!e!o!lavrador,!satisfeito,!tira!da!bravura!ou!da!fraqueza!dos!animais,!ensinamentos!
para!a!próxima!experiência.!
!FESTA!DO!COLETE!ENCARNADO...!mas! já! se!ouvem!os!primeiros! alarmes.!A! apartação!
terminou! e! os! touros,! enquadrados! pelos! cabrestos,! pelos! campinos! e! não! poucos!
amadores.!Vêm,!a!passo,!pelo!campo.!As!primeiras!casas!surgem.!Um!ou!outro!atrevido...!
mas!a!calma!dos!animais!não!se!altera.!Mais!uns!passos...!a!poalha!doirada!do!sol!cede!um!
pouco!do!terreno!conquistado!à!sombra!dos!muros,!das!árvores,!das!casas...!os!primeiros!
gritos!de!povoação...!o!apêrto!do!quadrado!que!envolve!os!touros!e!eiflos!que,!em!desfilar!
rápido!–!friso!magnifico!de!impetuosidade!–!se!atiram!para!a!frente.!
fAí!estão!eles...Eh!boi...!pegaflhe!de!cara...!aguentafte...!
É! uma! aguarela! viva.! Há! panos! que! se! revolvem! no! ar;! corpos! que! se! esgueiram! nos!
portais;! bôcas! abertas! numa! gargalhada! provocante.! A! rua! é! um! friso! animado! de!
mulheres!bonitas!e!de!flôres.!Os!campinos!são!a!nota!rubra!da!manhã...”37!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
37!Citado!do!Jornal!“O!Ribatejo”,!Ano!II!–!Nº!78L79,!Vila!Franca!de!Xira,!11!de!Julho!de!1937.!
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9.3'Varinos38'
!
!

A! Varina! é! um! ícone! nacional! de! grande! interesse! por! parte! dos! historiadores.! Já! foi!

inclusivamente!vastamente!explorada,!mas!muitos!desconhecem!a!sua!verdadeira!personalidade!

e!herança,!labor!e!costumes,!proveniência.!Segundo!conta!Maria!Luísa!Letra!Ribeiro!esta!tem!na!

sua!ascendência!uma!mescla!entre!Avieiros!e!Varinos.!A!sua!família!materna!era!essencialmente!

Varina.! Os! Varinos! são! naturais! de!Murtosa,! Ovar,! mas! com! a! escassez! de! trabalho,! vieram! à!

procura!de!novas!oportunidades!para!perto!de!Lisboa,!neste!caso,!Vila!Franca!de!Xira.!Alguns!iam!

para! as! comissões! do! bacalhau! para! a! Noruega,! outros! instalavamLse! em! pequenas! vilas! ou!

cidades! piscatórias,! tirando! proveito! do! rio.! Grandes!mestres! da! navegação! e! artes! do!mar,! os!

Varinos! instalaramLse!perto!da!capital,!onde!lhes!era!garantido!trabalho!costeiro,!transportando!

nos!barcos!mercadorias!que!levavam!até!ao!Cartaxo,!Santarém,!rio(acima.(Outros!dedicavamLse!à!

pesca!do!sável!no!rio!Tejo,!e!assim!foram!perdurando!até!à!Contemporaneidade.!!

As!varinas!dedicamLse!à!venda!do!peixe!nos!mercados!ou!porta!a!porta,!tarefa!árdua.!O!

barco!varino!é!também!ele!um!ícone!português!por!excelência,!muito!desenhado!e!colorido.!

!

!

“Ó!real!das!canas!

Sou!varina,!sou!varina!

Sou!varina,!sou!do!mar!

Ó!real!das!canas!

Sou!varina,!sou!do!mar!

Se!sou!varina!ou!não!

Reparem!no!meu!trajar!

Ó!real!das!canas!

Reparem!no!meu!trajar!

Sou!varina,!sou!varina!

Sou!varina,!sou!do!mar”39!

!
! ! !

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
38!Este!texto!resulta!de!uma!conversa!informal!com!Maria!Luísa!Letra,!varina!da!parte!paterna!e!avieira!da!
parte!materna.!Letra!é!uma!das!famílias!mais!conhecidas!de!Vila!Franca!de!Xira!que!ainda!vivem!da!pesca!e!
da!venda!de!peixe!fresco.!Sua!avó,!Maria!Letra,!foi!uma!das!muitas!avieiras!que!teve!de!abandonar!a!sua!
terra!Natal!(Vieira!de!Leiria)!e,!desde!o!início!do!século!XX,!que!se!fixou!em!Vila!Franca!de!Xira,!acabando!
por!ficar!a!residir!permanentemente.!
39!Estes!versos!eram!cantados!durante!a!dança!do!<verde!gaio>!(dança!folclórica!típica).!
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9.4'Avieiros40'
!
!
! Os!Avieiros!advêm!de!Vieira!de!Leiria,! terra!que!tem!forte! ligação!com!o!mar!e!com!o!

que! resulta!dele.!Não!podendo! trabalhar!no! Inverno,!pois!o!mar!em!Vieira!de!Leiria!é!bastante!

revolto,! tiveram!de! emigrar! para! outras! regiões,! principalmente! para! as! regiões! ribatejanas,! as!

quais!eram!virguladas!pela!passagem!do!Rio!Tejo,!que!era!um!rio!calmo,!onde!seria!bem!mais!fácil!

pescar.!Ao! fixaremLse!na!margem!do! rio,!dormiam!nas! suas!bateiras,!pois!não! tinham!condição!

económica! para! comprar! ou! alugar! casa.! Estes! faziam! as! suas! próprias! embarcações! de! pesca,!

bem!como!as!redes!que,!teriam!de!ser!alteradas,!pois!a!pesca!de!mar!é!diferente!da!pesca!de!rio,!

bem!como!o!peixe,!declara!Luísa!Letra.!Desde!Santarém!a!Lisboa,!foramLse!instalando!à!beira!Tejo!

por! essas! vilas! ribeirinhas! (lacustres),! criando! pequenas! comunidades,! em! que! as! casas! eram!

assentes! sobre! estacaria,! também! conhecidas! por! palafitas,! de!maneira! que,! com! a! subida! das!

águas!do!rio!não!fossem!abrangidas,!mantendo!sempre!as!suas!tradições!e!costumes!que!tinham!

sido!transmitidos!de!geração!em!geração.!
!

9.5'Festa'dos'tabuleiros'
!
!

A! Festa! dos! Tabuleiros! ou! do! Divino! Espírito! Santo! é! uma! manifestação! cultural!

antiquíssima,! provavelmente! das! mais! antigas! que! ainda! ocorrem! em! território! português.!

Segundo! historiadores,! a! sua! origem! advém! do! culto! à! deusa! Ceres,! mas! a! sua! cristianização!

provavelmente!deveLse!à!Rainha!Santa!Isabel,!pois!foi!ela!que!iniciou!a!ideia!da!Congregação!do!

Espírito! Santo41.! O! ponto! fulcral! de! toda! a! festa! decorre! no! Dia! de! Pentecostes,! dia! que! é!

simbolizado! pela! descida! das! línguas! de! fogo! aos! Apóstolos,! simbolizando! igualdade! de! todos!

perante! Deus.! Assim! sendo,! esta! festa! de! “Ação! de! Graças”! manteve! as! suas! características!

inalteráveis! até! ao! século! XVII,! surgindo! posteriormente! alterações! que! vieram! oferecer!maior!

grandiosidade!a!toda!a!Festa!(Festa dos Tabuleiros, 2011).!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
40!Este!texto!resulta!de!uma!conversa!informal!com!Maria!Luísa!Letra,!varina!da!parte!paterna!e!avieira!da!
parte!materna.!Letra!é!uma!das!famílias!mais!conhecidas!de!Vila!Franca!de!Xira!que!ainda!vivem!da!pesca!e!
da!venda!de!peixe!fresco.!Sua!avó,!Maria!Letra,!foi!uma!das!muitas!avieiras!que!teve!de!abandonar!a!sua!
terra!Natal!(Vieira!de!Leiria)!e,!desde!o!início!do!século!XX,!que!se!fixou!em!Vila!Franca!de!Xira,!acabando!
por!ficar!a!residir!permanentemente.!
41 !Congregação! do! Espírito! Santo,! oficialmente! denominada! Congregatio( Sancti( Spiritus( sub( tutela(
Immaculati(Cordis(Beatissimae(Virginis(Mariae! (CSSp),!mas!mais!conhecida!por!Espiritanos,!é!um!instituto!
de!vida!religiosa!da!Igreja!Católica!Romana! fundado!a!27!de!Maio!de!1703,!em!França,!por!ClaudeLFrançois!
Poullart! des! Places.! PensaLse! que! as! diretrizes! da! vida! religiosa! foram! implementados! pela! Rainha! Santa!
Isabel,!mas!foram!introduzidos,!bem!mais!tardiamente!(1703)!por!ClaudeLFrançois!Poullart!des!Places.!!
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A!Festa!tem!vários!momentos:!

1. Cortejo!da!chegada!dos!Bois!do!Espírito!Santo!ou!Cortejo!do!Mordomo42,!!

2. Cortejo!dos!Tabuleiros;!

3. Bênção!dos!Tabuleiros;!!

4. Forma!do!Tabuleiro;!

5. Cortejo!da!Coroas43;!!

6. Cortejos!dos!vestidos!das!raparigas!portadoras!dos!tabuleiros;!!

7. Pêza44.!!

!

O!momento! alto! da! Festa! é! o! Desfile! dos! Tabuleiros! ou! Procissão,! desfilando! imensos!

tabuleiros,! representando!as!dezasseis! freguesias!do!concelho!de!Tomar.!A!procissão! segue!em!

marcha!pelas!principais!artérias!da!cidade,!percorrendo!cerca!de!5!km,!revelando!um!espetáculo!

muito!interessante!de!cor!e!brilho,!tipicamente!português!e!de!um!cariz!extremamente!popular!e!

original.!As!ruas!estão!profusamente!vestidas!para!a!passagem!do!desfile,!com!recurso!a!colchas!

brocadas! embonecando! as! janelas,! flores! concebidas! em! papel! pelos! moradores,! milhares! de!

visitantes!pelas!ruas,!pétalas!lançadas!pelos!admiradores!esvoaçando!(Festa dos Tabuleiros, 2011).!

O! Tabuleiro! é! o! artefacto! icónico! principal! da! Festa,! normalmente! possui! a! altura! da!

rapariga! que! o! leva! à! cabeça,! tendo! na! sua! constituição! trinta! pães! enfiados! em! cinco! ou! seis!

canas!que!partem!conjuntamente!de!um!cesto!de!vime!ou!verga!que!está!assente!na!cabeça!da!

mesma.! O! topo! do! tabuleiro! é! ornado! por! uma! Pomba! que! é! a! representação! simbólica! do!

Espírito!Santo!ou!por!uma!Cruz!de!Cristo.!Paralelamente!a!toda!a!Festa!decorre!o!Concurso!que!

premeia! a! rua! melhor! engalanada,! sendo! atribuídos! vários! prémios! como! Cor,! Harmonia,!

Tradição.! Os! Jogos! Tradicionais! Populares! Portugueses! entretêm! os! mais! destemidos! como! a!

Corrida!de!Burros,!Corte!de!Troncos!a!Machado!e!Corte!de!Troncos!a!Serrote,!Chinquilho,!Gincana!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
42!O!Cortejo!do!Mordomo!era!quase!como!uma!apresentação!dos!bois!que!seriam!sacrificados!para!matar!a!
fome!à!população,!simbolizando!um!hino!à!abundância.!O!abate!dos!bois!decorre!no!dia!do!Bodo,!sendo!a!
carne! distribuída! posteriormente! a! toda! a! população,! simbolizando! um!novo!mundo.! Desde! 1966! que! o!
abate! dos! bois! não! acontece! publicamente,!mas! a! carne! continua! a! ser! distribuída! pela! população!mais!
carenciada!de!Tomar,!junto!dos!talhos.!Porém,!engalanamLse!bois!para!o!Cortejo!do!Mordomo,!celebrando!
a!tradição!do!Cortejo!inicial!das!Festas!dos!Tabuleiros.!
43!O!Cortejo!das!Coroas!é!a!confirmação!da!Festa!dos!Tabuleiros,!ou!seja,!se!decorrer!o!Cortejo!das!Coroas,!
significa! que! haverá! Festa! dos! Tabuleiros.! É! o! primeiro! festejo! da! Festa! e! surge! quase! como! uma!
anunciação.!O!Cortejo!das!Coroas! iniciaLse!no!Domingo!de!Páscoa!e,!todos!os!Domingos!até!ao!dia!24!de!
Junho,!decorrem!Cortejos!das!Coroas,!que!no!total!são!7,!número!perfeito!perante!os!cristãos.!
44!Pêza!ou!Bodo!é!um!ato!que!finaliza!a!festa!dos!Tabuleiros!e!que!simboliza!a!comunhão,!a!troca,!a!partilha.!
No! dia! de! Pêza! é! oferecida! comida! às! famílias! mais! carenciadas,! bem! como! às! crianças! de! Tomar,!
agradecendo!a!Deus.!
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de!Burros,!Corrida!de!Carroças,!Corrida!de!Cântaros,!Subida!de!Mastro,!Corrida!de!Sacos,!Corrida!

de!Pipas,!Corrida!de!Púcaros (Festa dos Tabuleiros, 2011).!

!

9.6'Lília'Caravela45'
!
!

Nascida! a! 19! de! Março! de! 1987,! Lília! Margarida! Caravela! Miranda! Rodrigues! temLse!

revelado! uma! artista! notável! no! seu! meio! artístico! e! social,! descendente! de! uma! família! com!

fortes!ligações!artísticas!e!culturais.!O!forte!vínculo!que!criaram!com!o!Campo!e!com!o!Rio,!foi!o!

mote!de!inspiração!para!o!trabalho!desenvolvido!por!Lília!Caravela.!!

A!família!materna,!oriunda!de!Murtosa!e!Ovar,!era!uma!família!de!Varinos,!a!qual!se!fixou!

em! Vila! Franca! de! Xira,! de! maneira! a! conseguir! subsistir! às! temerosas! tempestades,! as! quais!

impossibilitavam! a! pesca.! Foi! em! Vila! Franca! que! conseguiram! encontrar! estabilidade! para!

desenvolver!as!suas!artes!piscatórias.!Quanto!à!família!paterna,!era!vocacionada!para!a!atividade!

agrícola,!seu!pai!era!caseiro!de!duas!grandes!famílias!ribatejanas!ligadas!à!tradição!tauromáquica!

e!agrícola!–!Família!Pinto!Barreiros!e!Família!Vaz!Monteiro!–!acabando!por! influenciar!Caravela,!

mais!tarde.!!

Desde!pequena!que! revelou! ser! adepta! de!Adereços,! principalmente! de! Joalharia.! Com!

cerca! de! cinco! anos,! aprendeu! a! criar! objetos! tridimensionais,! com! recurso! a! missangas,!

utilizando! como! suporte! pequenas! peças! de! arame! de! alumínio,! compondoLas! e! criando!

pequenas!borboletas,! lagartos,! tartarugas,!as!quais! lhe! foram!abrindo!as!portas!da!criatividade;!

por!outro!lado,!eram!estas!peças!que!faziam!parte!do!seu!imaginário!infantil.!PodeLse!afirmar!que!

foi!uma!vizinha,!D.!Irene,!que!a!influenciou!nesta!vertente!artística!de!criação!de!pequenas!peças!

de!Joalharia,!as!quais!mais!tarde!serviam!como!pendentes!de!colares,!pregadeiras,!entre!outros.!

Com! cerca! de! sete! anos! aprendeu! com!outra! vizinha,! D.! Lurdes,! a! arte! de! bordar.! Com! a!mãe!

aprendeu! a! costura,! principalmente! o! ponto! péLdeLflor,!mas! também! a! conceber! uma! rede! de!

pesca,!trabalho!de!difícil!execução!e!que!está!cada!vez!mais!em!desuso.!Foram!estas!pessoas!que!

acabaram! por! lhe! oferecer! conhecimentos! em! diferentes! áreas! artísticas,! as! quais! fazem!

atualmente!parte!do!seu!trabalho!artesanal.!

É!em!Vila!Franca!de!Xira!que!Caravela!busca!a! sua! inspiração,!através!dos! testemunhos!

deixados!pelos!seus!antepassados.!Toda!esta!arte!que!se!desenvolvia!no!seio!familiar,!acabou!por!

ser!contemplada,!anos!mais!tarde,!quando!Lília!decidiu!criar!os!Corações!Ribatejanos.!Esta! ideia!

surgiu!em!sequência!de!uma!fraca!produção!artística!concelhia,!não!havendo!qualquer!objeto!ou!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
45!Este!texto!resulta!de!uma!entrevista!informal!à!artista!Lília!Caravela,!na!qual!explicou!os!seus!produtos!e!
o!seu!ponto!de!vista!relativamente!ao!Artesanato!ribatejano.!
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artefacto! que! representasse! Vila! Franca! de! Xira! e,! claro! está,! o! Ribatejo! na! sua! plenitude.! Há!

poucos!anos!(cerca!de!quinze)!a!Câmara!Municipal!de!Vila!Franca!de!Xira!criou!uma!mascote!para!

a!cidade! intitulada!Xiro,!que!é!quase!que!uma!caricatura!de!um!touro!bravo!de! lide,!vestido!de!

forcado,!mas!que!na!sua!opinião,!este!não!representa!minimamente!a!sua!terra,!as!suas!origens.!

Assim,!começou!a!desenvolver!ímanes,!representativos!dos!vários!ícones!da!cidade!e!da!região,!os!

quais!poderiam!ser!adquiridos!como!lembranças!ribatejanas.!!

Posteriormente!à!produção!dos!ímanes!e!consecutiva!venda,!percebeu!rapidamente!que!

a! sua! visão! artística! estava! focada! e! ousou! em! criar! os! ditos! Corações! Ribatejanos.!O! culto! do!

coração! já! foi,! é! e! será! um! rito! extremamente! português,! podendo! ser! contemplado! nos!mais!

variados! objetos,! como! a! Cadeira( Coração,( Lenço( dos( Namorados,( Lenço( de( Viana,( Filigrana(

minhota,!entre!outros.!Estes!corações!representam!o!Ribatejo,!recursando!dos!materiais!que!por!

ali!se!utilizam,!como!a!serapilheira,!pequenos!adornos!que!se!utilizam!no!traje!típico!do!rancho!

folclórico!ribatejano,!como!a!fita!de!seda,!bordado!ponto!péLdeLflor,!grega,!missangas.!!

!

!

!

! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

Fig.'29'Coração'ribatejano,'Lília'Caravela.''

(Fonte:!investigador,!2013)!

!

A!sua!produção!é!estritamente!manual,!tendo!como!pano!de!fundo!a!serapilheira,!que!é!

um!tecido!pobre,!utilizado!na!concepção!de!sacas!e!outros!tipos!de!objetos!de!transporte,!na!qual!

são!minuciosamente!desenhadas! flores! referentes!às!plantas!das!Lezírias!Ribatejanas!e!ao!Traje!

do!Rancho!Folclórico!regional.!Neste!caso,!verificamos!que!os!materiais!utilizados!são!a!flor!que!
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patenteia! a!maior! área! do! coração,! toda! concebida! em! ponto! péLdeLflor,! verificamLse! também!

corações,!que!acabam!por!ser!uma!portugalidade! icónica,!missangas!e!a!fita!de!seda,!que!neste!

caso! serve! como! pega! do! portaLchaves! coração,! a! qual! remete! para! o! rio! ou! mar,! devido! ao!

recorte!ondulado,!como!se!de!ondas!se!tratasse.!Com!esta!criação!artística,!percebeLse!de!facto!o!

valor!patrimonial!do!nosso!território,!que!com!pouco!se!faz!muito.!Este!coração!é!como!que!uma!

reunião! de! testemunhos! culturais,! os! quais! estão! escrupulosamente! pensados,! colocandoLnos!

num!patamar!superior!relativamente!à!Arte!Popular.!!

Este!virar!para!dentro!daquilo!que!é!nosso,!dos!nossos!valores!culturais!e!patrimoniais,!é!

algo!que!se!sente!em!épocas!de!crise.!Caravela!reajustouLse!ao!facto!de!se!encontrar!no!Ribatejo,!

adaptando! assim! os! seus! conhecimentos,! aos! produtos! e! tradições! ribatejanas,! revelandoLas! e!

eternizandoLas.!A! sua! inspiração!vai!desde!o!Fado,!aos!monumentos! ribatejanos,! como!a!Ponte!

Marechal! Carmona,! a! Festa! do! Colete! Encarnado,! utilizando! pequenos! objetos! que! vão!

pontuando! os! seus! produtos,! recriandoLos! e! dandoLlhes! um! toque! de! originalidade! e!

contemporaneidade.!Não!esconde!a!paixão!que! sente!pelos! Lenços!de!Viana,!que!muitas! vezes!

utiliza!como!método!de!inspiração.!

Quanto!aos!materiais,!os!seus!artefactos!são!muito!variados,!pois!tanto!utiliza!materiais!

tipicamente!campestres,!como!de!repente!utiliza!lantejoulas,!vidrilhos,!peças!metálicas!banhadas!

a!ouro,!feltro,!entre!muitos!outros.!A!Pintura!e!a!Joalharia!é!outra!paixão,!desenha!e!cria!muitos!

colares,! com! pendentes! variados,! e!materiais! distintos,! que! acabam! por! se! completar! no! final.!

Não! descora! de! todo! a! Arte! Contemporânea,! estando! a! par! das! novidades.! A! formação! que!

frequenta!em!Joalharia!temLna!ajudado!a!desenvolver!novas!técnicas!e!a!desencadear!um!maior!

interesse!na!busca!de!novos!materiais!a!utilizar.!

A!sua!marca!–!Arte!caravela!–!ainda!está!no! início,!mas!tem!suscitado! imenso! interesse!

por!parte!de!um!público!geral,!apesar!de!não!ter!um!espaço!físico,!recebe!variadas!encomendas!

diariamente,!através!das!redes!sociais.!Considera!a!sua!marca!com!um!estilo!muito!pessoal,!uma!

espécie! de! Artesanato( Popular( erudito,! tendo! sempre! um! olhar! crítico! relativamente! às! suas!

peças!e!claro,!tenta!sempre!evoluir,!criticando!as!pequenas!imperfeições!que!encontra!e!que!são!

próprias!do!trabalho!manual.!

!
!
!
!
!
!
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9.7'Síntese'conclusiva'
!
!
! As!Lezírias,!também!conhecidas!como!Lezírias!Ribatejanas!são!o!foco!de!toda!a!região,!

pois!eram!elas!que!ofereciam!trabalho!a!praticamente!toda!a!região.!A!Agricultura!está!na!base!da!

economia! regional! e,! foi! neste! sentido! que! foram! encontrados! os! artefactos! regionais,! como!

alfaias!agrícolas,!utilitários!agrícolas,!charruas,!entre!outros.!Por!serem!banais!e!desviaremLse!um!

pouco!da! grande! temática! da! Cultura! Popular! Portuguesa,! incidiuLse! a! investigação! em!objetos!

inéditos!regionais,!cultos!ou!povos!que,!neste!caso,!a!ultima!opção!é!a!mais!plausível,!pois!reúne!

um!maior!número!de!artefactos.!!

! O! campino! é! uma! personagem! tipo! extremamente! rica! a! nível! cultural,! envergando!

artefactos! únicos! mediante! o! panorama! nacional,! como! o! barrete! verde,! que! é! comum! aos!

Forcados,!e!a!indumentária!pormenorizada,!pensada!de!maneira!a!tocar!em!várias!áreas!culturais,!

manifestandoLse!nas!meias!com!a!introdução!de!rendas,!as!cores!da!república!no!barrete,!a!vara!

de!controlar!o!gado.!É!realmente!interessante!a!ostentação!tauromáquica!e!a!Festa!Brava!que!se!

vive! na! região! ribatejana,! existindo! vários! artefactos! relacionados! com! estas! áreas! populares.!

Bandarilha,! moleta,! capote,! forcado! (vara),! pampilho,! praça! de! touros,! são! tudo! artefactos!

populares! que! estão! bem! patentes! na! Tourada! e! que! enriquecem! o! nosso! vasto! espólio! de!

Cultura!Popular.!!

! As!comunidades!piscatórias!são!um!grupo!social!cheio!de!tradições,!habitando!junto!ao!

rio!Tejo.!A!par!do!Campino,!os!Varinos!e!Avieiros!ribatejanos!estão!profusamente!documentados!

a!níveis! culturais,! fazendo!parte!da!nossa! cultura!popular,! através!dos!objetos!que!ostentam!e,!

claro!está,!do!seu!estilo!de!vida.!

! Para!além!do!touro!e!da!festa!Brava!de!uma!maneira!geral,!não!existe!nenhum!produto!

que!seja!a!“lembrança”!do!Ribatejo!e,!neste!sentido,! Lília!Caravela! tem!desenvolvido!o!coração(

ribatejano,! baseado! no! coração( de( Viana,! mas! concebido! com! materiais! regionais,! como! a!

serapilheira,!ponto!pé!de!flor,!acabando!por!reunir!alguns!marcos!desta!região.!

!
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Capítulo'10'–'Estremadura'
!
!

10.1'Nota'introdutória'
!
!

A!região!da!Estremadura!foi!definida!durante!a!Idade!Média!e!foi!extinta!no!século!XIX.!A!

sua!de!denominação!deriva!do!latim!Extrema(Durii,!que!significa!Extremo!do!Douro,!aquando!da!

aquisição!destes!terrenos!durante!a!Reconquista!Cristã!a!Sul!do!território!português.!A!região!da!

Estremadura! é! bastante! litoral! e! tem! três! enormes! centros! de! desenvolvimento! social! e!

económico,!Lisboa,!Leiria!e!Setúbal!(Medeiros et al, 1982).!

! O! solo! da! Estremadura! sempre! foi! bom!para! a! produção! de! vinhos,! desde! o! tempo!da!

ocupação!Lusitana!que!se!produzem,!tendo!sido!iniciada!por!estes.!O!principal!produto!produzido!

na!zona!era!o!vinho!a!granel!que!posteriormente!era!encaminhado!para!a!capital,!de!modo!a!ser!

vendido!como!vinho!a!granel,!nas!tascas!lisboetas!(Medeiros et al, 1982).!

!

10.2'Maria'dos'Cacos'
!
!

SabeLse!que!a!Oficina!da!D.!Maria(dos(Cacos(foi!uma!das!antecipadoras!da!nova(dinastia!

dos!célebres!oleiros!oitocentistas.!Começou!a!produzir!por!volta!de!1820,!disseminado!a!sua!arte!

por! imensas! feiras! da! região,! vendendo! acessórios! utilitários,! maioritariamente! produzidos! à!

roda:! fogareiros,! assadores! de! chouriça,! púcaros,! canecas,! bilhas,! potes,! sendo! na! sua!maioria!

louça!vidrada.!!

!

“(...)louça! vidrada! com! as! cores! tradicionais,! obtidas! pelo! uso! de! óxidos!metálicos! que!

tingiam! o! vidrado! transparente! (zarcão)! de! modo! a! produzirem! o! negro,! o! castanho!

vinoso46,!os!melados!de!ferro,!o!verde!de!cobre,!o!branco!de!estanho,!e!os!escorridos.”!

!

! ! ! ! Calado,!Fernandes,!Rebelo!&!RamosfHorta!(2008),!p.!9!!

!

Ainda! sem! confirmação,! mas! com! grandes! evidências! foram! atribuídas! a! esta! oleira!

algumas! peças! de! brinco,! bilhas! de! segredo,! garrafas! figurativas,! cavaleiros,! bichos,! castiçais,!

paliteiros,!assobios.!

!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
46!Cor!de!vinho.!
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Fig.'30'Garrafa'Antropomórfica,'Maria*dos*Cacos,'2º'quartel'do'século'XIX,'30'X'15cm.'
(Calado!et!al!2007:!8)!
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! Manuel! Cipriano! Gomes! trabalhou! na! oficina! de! Maria! dos! Cacos,! tornandoLse!

posteriormente!um!célebre!oleiro.!Também!conhecido!como!Mafra,(Cipriano!Gomes!desde!cedo!

tomou! contacto! com! a! Cerâmica,! pois! o! seu! pai! era! oleiro.! Ganhou! experiência! na! Oficina! de!

Maria!dos!Cacos!e,!em!1853,!adquiriuLa,!apenas!com!24!anos.!Contou!com!a!ajuda!das!suas!irmãs!

que! dominavam! a! técnica! da! verguinha( e! com! António! Joaquim,! também! conhecido! por! O(

Roubado.!A!sua!obra!foi!tão!apreciada!que!rapidamente!chegou!à!Corte!Portuguesa!e,!foi!ainda,!o!

primeiro! ceramista( caldense! que,! passou! de! produtor! a! produtorLcomerciante,! tendo! aberto!

posteriormente!uma!loja,!onde!exibia!os!seus!produtos.!José!Palha!e!Wencislau!Cifka47!foram!dois!

grandes! colecionadores! dos! seus! trabalhos! e,! claro! está,! impulsionaramLno! no! mercado!

internacional,!pois!trouxeramLlhe!notícias!dos!artistas!renascentistas!Bernard!Palissy!e!Luca!Della!

Robia.!Esta!introdução!de!conhecimentos!românticoLnaturalistas!foi!uma!maneira!de!preencher!o!

grande!conhecimento!que!Mafra(já!possuía!até!então,!acabando!por!enriquecer!o!seu!vocabulário!

plástico.! Esta! troca!de! ideias!e! conhecimentos! com!Palha!e!Cifka!permitiuLlhe!ainda!adaptar!os!

seus!trabalhos!à!Modernidade;!a!ajuda!de!Maria!José!(sua!esposa),!Mariana!e!Luísa!(suas!irmãs),!

no! trabalho!da!verguinha,! foram! também!peçasLchave! nos! seus! projetos.! Após! beber! de! todos!

estes! conhecimentos! Mafra( introduz! novas! texturas! naturalistas:! híperLrealismo! areado,!

granitado! e! musgado;! vegetação! natural( e( subaquática,( peixes,( répteis,( batráquios,( mariscos,(

aves,(símios.(Por!todas!estas!conquistas!ficou!conhecido!por!Palissy(das(Caldas((Calado, Fernandes, 

Rebelo, & Ramos-Horta, 2008).!

Mafra(também!reproduziu!a!loiça!preta!de!Wedgwood48!em!vários!utilitários!de!cozinha.!

O! seu! jeito! de! negociar! e! vender! os! seus! produtos! era! colossal,! percorria! as! maiores! feiras!

nacionais,! tal! como! Maria! dos! Cacos! (sua! patroa),! promovendo! e! propagando! todo! o! seu!

trabalho.!O!showrom(que!detinha!no!Rossio!era!onde!parava!a!clientela!mais!abastada!da!cidade,!

incluindo! ainda! a! Corte! e! a! Família! Real.! A! partir! de! 1870,! com! o! apoio! do! Rei! D.! Fernando,!

começou!a!utilizar!a!coroa!da!Casa!Real!nas!suas!peças,! tornandoLse! fornecedor!da!mesma.!Foi!

nesta!altura,!1873!e!1879,!que!Mafra(arrebatou!prémios!nas!Exposições!de!Viena,!Filadélfia,!Paris,!

Rio! de! Janeiro.! Com! toda! esta! carga! simbólica! e! imagética,! Cipriano! Gomes! foi! um! dos! mais!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
47!Cifka!nasceu!em!Tscheraditz,!Boémia!em!1811.!Chegou!a!Portugal!como!conselheiro!de!arte!do!Rei.!Os!
seus!conhecimentos!de!Fotografia!fizeram!com!que!abrisse!um!dos!primeiros!estúdios!em!Lisboa,!tornandoL
se,! mais! tarde,! fotografo! da! Casa! Real.! De! entre! o! seu! vasto! reportório! de! Faianças,! destacamLse! os!
Violinos.!Desenhou!azulejos!para!o!Palácio!da!Pena.!Faleceu!em!Lisboa,!a!29!de!Março!de!1884.!
48!Josiah!Wedgwood! (1730L1795)! foi! um! visionário,! revolucionou! os! conceitos! de! produção,! concepção,!
distribuição,! comercialização! e! utilização,! graças! ao! seu! empreendedorismo! (século! XVIII).! Contraria! os!
princípios!da!manufactura,!onde,!numa!fábrica,!há!vários!artesãos!a!fazer!um!objecto!de!raiz!cada!um.!Foi!
um!excelente!ceramista.!
!
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notáveis! artistas! caldenses,! influenciando! fortemente! os! seus! concomitantes! (Calado, Fernandes, 

Rebelo, & Ramos-Horta, 2008).!

!

!

!

!

!

!

!
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!
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!

Fig.'31'Prato'estilo'Palissy','Manuel'Cipriano'Gomes,''Caldas'da'Rainha,'1860-1870.'

http://www.jamessansum.com/zenphoto/CERAMIC/303_MG_1854.jpg.php,!acedido!a!23!de!Dezembro!de!2012.!

!

10.3'Fábrica'de'Faianças'das'Caldas'da'Rainha'
!
!

A!temática!Fábrica!de!Faianças!das!Caldas!da!Rainha!poderia!ser!uma!tese!bem!detalhada,!

visto!existirem!vários!factos,!testemunhos,!projetos!por!ela!deixados,!mas!tentarLseLá! ilustrar!os!

acontecimentos! desde! a! sua! fundação! até! à! atualidade! da! empresa,! passando! pelos!

encerramentos,! isto!de!maneira!encadeada!e!breve.!A!FFCR!nem!sempre!foi!como!é!hoje,!a!sua!

evolução!foi!bastante!irregular,!com!períodos!áureos,!mas!com!outros!nefastos.!O!seu!surgimento!

é!datado!de!1884,! e! este! surgimento!deveLse! ao! facto!e! importância!de!expandir! e!propagar! a!

louça!caldense,!impulsionando!ainda!mais!o!fabrico!cerâmico!da!região!e,!consequentemente!de!

Portugal.!A!ligação!da!FFCR!com!Rafael!Bordalo!Pinheiro!é!notável!e!quase!intrínseca,!mas!não!foi!
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só!Rafael!Bordalo!Pinheiro!que!impulsionou!toda!esta!obra!cerâmica!caldense,!como!se!verificou!

anteriormente,! a! obra! cerâmica! caldense! conhecida! foi! “iniciada”! por! D.! Maria! dos! Cacos! e!

continuada! pelo! seu! melhor! operário,! o! conhecido!Mafra.(Mais! tarde,! surge! Rafael! Bordalo!

Pinheiro,! um! notável! empreendedor,! dinamizando! a! indústria! caldense,! dando! um! toque! de!

inovação! na! área.! A! fábrica! surgiu! de! maneira! a! cumprir! com! as! necessidades! da! indústria!

nacional,! tentando! responder! às! necessidades! de! finais! do! século! XIX,! enquadrandoLse! num!

processo! de! modernização! da! indústria,! caracterizado! pelo! período! da! “Regeneração”,!

reconhecendo!e!relançando!a!cerâmica!local!(Horta, 2004).!

A! criação! da! Fábrica! foi! bastante! abordada! pelas! partes! interessadas,! investidores,!

acionistas,!formando!os!estatutos!que!estariam!vigentes!aquando!do!seu!funcionamento.!Com!a!

reunião!em!Outubro!de!1883,!na!qual!estiveram!presentes!as!partes! interessadas!à!abertura!da!

fábrica,!discutiramLse!as!maisLvalias!que!seriam!adjudicadas!e,!claro!está,!as!áreas!de!intervenção.!

O!projeto!suscitara!imenso!interesse!ao!diretor!geral,!Feliciano!Bordalo!Pinheiro,!conseguindo,!de!

alguma!maneira,! interessar! o! seu! irmão! Rafael! Bordalo! Pinheiro! a! assumir! o! cargo! de! Diretor!

Artístico!da! futura! Fábrica!de!Faianças!das!Caldas!da!Rainha.!A!abertura!da! fábrica!ocorreu!em!

Junho! de! 1884,! mês! em! que! foi! assinada! a! escritura! pública! e! os! Estatutos! da! Fábrica! das!

Faianças,! segundo! os! modelos! de! sociedade! anónima,! com! a! gestão! independente! da!

propriedade.! A! empresa! contaria! com! a! sede! em! Lisboa! e! a! fábrica! em! Caldas! da! Rainha.! À!

partida,!o!projeto!era!altamente!ambicioso!a!todos!os!níveis,!nomeadamente!a!nível!social,!pois!

pretendiaLse!organizar!o!ensino!especial!da!profissão,!concessionar!os!operários!que!estivessem!

ao! serviço! da! FFCR! por!mais! de! cinco! anos,! com! exemplar! conduta,! recebendo! a! percentagem!

sobre!a!parte!dos!lucros!líquidos;!criação!de!uma!escola;!criação!de!um!montepio!de!auxílio!para!

o!caso!de!doença!ou!incapacidade!física;!edificações!económicas!para!habitações!dos!operários,!

pagando! a! respetiva! renda! semanal! do! seu! salário.! As! ideias! iniciais! eram! inovadoras! e!

conseguiram! atrair! muitos! acionistas! como! o! Conde! da! Foz,! João! Burnay,! João! Crisóstomo!

Melício,!Oliveira!Martins,!Visconde!de!Daupias,! Justino!Roque!Gameiro!Guedes,!entre!outros.!O!

reconhecimento!do!trabalho!de!Rafael!Bordalo!Pinheiro!enquanto!caricaturista,!pintor,!jornalista,!

ilustrador! foi! o! que! levou! Feliciano! Pinheiro! a! escolheLlo! para! o! seu! enorme! projeto.! Bordalo!

Pinheiro! nunca! tinha! tido! contacto! com! a! Cerâmica,! foi! em! 1882! que! começou! a! perceber! as!

potencialidades!da!Cerâmica!e,! juntamente! com!a! irmã!Maria!Augusta! criou!um!serviço!de! chá!

intitulado!TêteEaETête((Ferrão, 1933).!

Em!1884,!Bordalo!Pinheiro!manifestou!o! seu!empenho!em!criar! peças!novas! e! realizou!

diversas! experiencias! de! pintura! sobre! póLdeLpedra! na! Real! Fábrica! de! Louça! de! Sacavém! e!

iniciouLse!na!modelação!e!vidragem!de!barro!na!oficina!do!ceramista!caldense!Francisco!Gomes!

D’Avelar,!antes!mesmo!de!a!fábrica!começar!a!laborar.!A!introdução!de!equipamentos!modernos!
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e!novas! tecnologias,! resultantes!da!Revolução! Industrial,! requeria!obviamente! técnicos! à! altura!

do!desafio,!que!fossem!competentes!e!que!fossem!conhecedores!dos!novos!processos!industriais.!

Portugal!não!detinha!operários!qualificados!para!estes!processos,!mas!a!fábrica!disponibilizarLseL

ia!a!oferecer!formação!especializada.!Toda!esta!articulação!de!polos!artísticos!na!fábrica!seria!um!

conceito! inovador! em! Portugal! e! reflete! um! pouco! do! espírito! do!movimento!Arts( and( Crafts,(

iniciado!em!Inglaterra!na!década!de!1960,!com!William!Morris.!Este!movimento!artístico!defendia!

a! valorização! das! artes! aplicadas! e! decorativas,! rejeitando! os! processos! ditos! industriais,!

resultando!em!peças!com!características!únicas!e!com!cunho!pessoal!do!“artista”!(Horta, 2004).!

O!complexo!fabril! foi! instalado!numa!zona!a!sul!da!povoação!de!Caldas!da!Rainha,!num!

terreno! com! cerca! de! oito! hectares,! no! qual! existiam! árvores,! vinhas,!mata,! oliveiras,! água! de!

nascente,!vulgarmente!conhecida!como!a!Quinta!da!Pacheco,!da!qual!era!proprietário!Francisco!

José! Malhoa.! A! escritura! de! compra! da! propriedade! foi! assinada! a! 15! de! Julho! de! 1884! por!

Feliciano!Bordalo!Pinheiro!(comprador),!Francisco!José!Malhoa!(vendedor)!e!seus!filhos.!O!edifício!

principal!que!servia!como!depósito!e!exposição!da! louça!produzida!na!dita! fábrica!detinha!uma!

arquitetura! de! inspiração! oriental,! harmoniosa! e! de! simplicidade! decorativa.! A! casa! do! diretor!

criativo!estava!também!no!terreno!da!Quinta!do!Pacheco,!contava!apenas!com!um!quarto,!mas!

RBP!adaptou!e!criou!dois!ambientes,!quarto!e!sala!de!jantar,!recorrendo!a!materiais!simples,!mas!

muitíssimo!bem!conjugados,!representado!a!criatividade!e!o!bom!gosto!do!artista!(Roma, 1903).!

Ainda!em!1884,!os! irmãos!Bordalo! viajaram!pela!Bélgica,! França!e! Inglaterra,!de! jeito!a!

contactarem! com! as! melhores! e! mais! inovadoras! tecnologias,! processos! do! mundo! fabril,!

encomendando!equipamento!moderno!para!a!fábrica,!dos!quais!se!destaca!uma!máquina!elétrica!

para!depuração!de!pastas,!construída!pelo!fabricante!de!Limoges,!Faure;!motor!a!vapor!com!vinte!

cavalos!de!força!fabricado!nas!oficinas!de!Hartley!e!Arnoux;!caldeira!de!Nayer;!fornos!do!sistema!

Minton!(Inquérito, 1886).!

Segundo! os! estatutos! instaurados,! o! sector! de! materiais! de! construção! iniciouLse! em!

Setembro! de! 1884,! começando! assim! a! produzir! tijolos,! telhas! e! azulejos.! Em! Abril! de! 1885!

começou!a!funcionar!o!sector!das!Faianças!Artísticas,!mas!só!se!instalou!nos!terrenos!da!fábrica!

em! Junho! do!mesmo! ano.! Foi! neste! sector! que! RBP! se! dedicou! inteiramente,! criando! imensas!

peças! decoradas,! de! carácter! naturalista,! suscitando! assim! o! interesse! do! público,! sendo!

reconhecido! e! recebendo! comentários! saudosos! de! Fialho! d’Almeida,! Joaquim! de! Vasconcelos,!

Ramalho!Ortigão,!Sousa!Viterbo!(Viterbo, 1912).!

O! reconhecimento!da! sua! labuta! foi! enorme,!mas!não!havia!mãoLdeLobra!especializada!

para!acompanhar!o!seu!trabalho!e!os!seus!ideais,!ainda!assim!foram!introduzidas!novas!formas!e!

modelos,! novos! esmaltes,! combinação! de! cores.! Com! o! crescimento! do! espólio! da! fábrica,! em!

1886! começaram! a! ser! apresentadas! peças! em! exposições,! sendo! a! primeira! em! Fevereiro! de!
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1886!nas! salas!da!Redação!do!Comércio!de!Portugal,! no!Porto.!A!exposição! correu!muito!bem,!

foram!vendidas!inúmeras!peças,!principalmente!de!pequeno!porte,!como!utilitários,!o!que!levou!à!

abertura!de!um!showroom(em!Lisboa,(na!Avenida!da!Liberdade.!As!peças!começaram!também!a!

ser!comercializadas!na!loja!da!Rua!da!Vitória,!O!Gato!Preto!(Inquérito, 1887).!!

! O!sucesso!de!vendas!não! foi!o!suficiente!para!sustentar!o!declínio!da! fábrica!sobretudo!

devido!ao!não!cumprimento!dos!compromissos!assumidos!por!parte!dos!acionistas.!Em!Maio!de!

1887,! declaraLse! que! não! é! possível! apresentar! lucro! remunerador! aos! acionistas,! devido! às!

dificuldades! iniciais! de! implementação!do!projeto,! bem! como!a! falta! de! capital! primitivamente!

subscrito! não! ter! permitido! a! laboração! de! todos! os! sectores! da! empresa.! Os! sonhos! traçados!

estavam!a!desabar! e! a! esperança!de! recuperar! a! fábrica! estava!depositada!no! Sector!da! Louça!

Comum,! que! viria! a! ser! inaugurado! em! início! de! 1887.! ContratouLse! um!mestre! inglês,! Samuel!

Stringer! que! foi! o! diretor! deste! Sector! e! responsável! pelas! louças! produzidas.! As! vendas! dos!

materiais! de! construção! (tijolos,! telhas! e! azulejos),! bem! como! das! faianças! artísticas! não! eram!

suficientes! para! trazer! lucro! à! empresa.! Assim,! o! estado! interveio! positivamente,! tendo! os!

estatutos!sido!submetidos!a!uma!reforma,!salientando!a! importância!de!criar!o!Sector!da!Louça!

Comum,! pensando! assim! resolver! os! problemas! económicos! subjacentes.! Por! outro! lado! foi!

defendido!o! ensino! teóricoLprático,! onde! a! fábrica! complementaria! com!aulas! práticas! as! aulas!

teóricas!que!eram!lecionadas!na!Escola!Rainha!D.!Leonor,!contribuindo!assim!para!uma!formação!

pioneira,! inovadora,!criativa.!Os!ofícios!eram!escolhidos!nas!oficinas!e!cada!um!tinha!três!graus:!

louceiroLformista,! oleiro,! pintorLvidreiro! e! forneiro.! A! fábrica! recebia! os! aprendizes! da! escola! e!

ensinavaLlhes! os! processos! de! fabrico! e! manuseamento,! auferindo! salário! após! seis! meses! de!

aprendizagem!(Inquérito, 1887).!

! A!Exposição!Internacional!de!Paris,!em!1889,!trouxe!uma!grande!exposição!da!Fábrica!de!

Faianças!das!Caldas!da!Rainha.!O!Pavilhão!de!Portugal! ficou!a! cabo!de!Rafael!Bordalo!Pinheiro,!

profusamente!decorado!com!as!faianças!caldenses!e!chitas!de!Alcobaça,!acabando!a!fábrica!por!

arrecadar!o!prémio!Medalha!de!Ouro!e!Bordalo!Pinheiro!foi!condecorado!com!o!grau!de!cavaleiro!

da!Legião!de!Honra!de!França.!A!louça!que!pontuava!o!pavilhão!foi!totalmente!vendida!e!foram!

feitas!novas!encomendas!à!empresa,!contribuindo!para!a!sua!revitalização.!A!exposição!em!Quay!

d’Orsay! é! um! triunfo! de! Portugal! no! estrangeiro,! nunca! tinham! ocorrido! tantas! distinções! dos!

júris! internacionais! no! que! respeita! ao! sector! da! Faiança,! Azeite! e! Vinho.! As! encomendas!

efectuadas!e!a!divulgação!da!empresa!acabaram!por!não!revelar!grandes!oportunidades!quanto!

ao! futuro! da! mesma,! as! encomendas! não! foram! entregues! aos! clientes,! não! se! verificando!

retorno!do!investimento!empregue!ao!evento.!

! A!Direção!Artística!contava!com!um!total!de!83!operários,!sendo!63!homens,!3!mulheres!e!

17! crianças.! Os! salários! eram! variados,!mas! quem!mais! recebia! eram! os! homens,! salários! que!
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variavam!entre!os!320!e!os!1400!réis.!Muitos!eram!os!operários!que!executavam!as!naturalistas!

peças!artísticas!caldenses,!dos!quais!se!destaca!Joaquim!Cartaxo!(mestre!de!faiança!artística),!na!

Modelação!Francisco!Elias!(1869L1937)!e!Avelino!Belo!(1872L1927),!sendo!Belo!um!dos!discípulos!

favoritos! do! diretor! criativo;! José! Carlos! dos! Santos! (1868L1939)! pintor! a! vidros,! Augusto! José!

Baptista! (1842L1918)! foi! um! importante!modeladorLescultor,! participou! em! projetos! relevantes!

como!a!Paixão!de!Cristo!(Horta, 2004).!

! A!crise!que!se!falou!durante!toda!a!existência!da!fábrica!acentuouLse!em!1888,!aquando!

dos!grandes! investimentos!em!maquinaria!especializada!e!novos!processos!e!métodos! fabris.!A!

fábrica!ficou!hipotecada!ao!Banco!de!Portugal,!mas!em!atenção!ao!excelente!trabalho!de!Bordalo!

Pinheiro,!a!hipoteca!ficou!congelada!até!à!sua!morte.!Com!as!recorrentes!quebras!de!produção!e!

as! falhadas! expectativas! da! Louça! Comum,! a! empresa! afundouLse,! ficando! o! empréstimo! por!

pagar,! tendo! sido! declarado! no! relatório! fiscal! de! 1891.! Foram! despedidos! dois! terços! dos!

operários,! ficando!somente!os!necessários!para!o!funcionamento!da!fábrica.!Porém,!as!medidas!

tomadas! não! foram! suficientes! e,! ao! dia! 1! de! Fevereiro! de! 1891! a! fábrica! parou! de! laborar,!

vendendo!as!peças!existentes!a!preços!acessíveis,!de!maneira!a!cumprir!alguns!compromissos.!Em!

1892! os! acionistas! e! o! próprio! diretor! geral,! Feliciano! Bordalo! Pinheiro! abandonam! a! fábrica,!

ficando!RBP!a!trabalhar!com!alguns!operários,!numa!situação!de!quase!miséria.!Pouco!antes!da!

sua!morte,!RBP!continuou!com!a!produção!na!empresa,!representandoLa!em!certames!nacionais!

e!internacionais,!já!com!o!apoio!do!seu!filho!Manuel!Gustavo!(Horta, 2004).!

Em!1908,!Manuel!Gustavo!Bordalo!Pinheiro,!após!a!morte!de!seu!pai,!dá!continuidade!ao!

projeto,! alterandoLlhe! o! nome! para! Manufactura! de! Faianças! Artísticas! das! Caldas! da! Rainha,!

Bordalo!Pinheiro!Lda.!O!objetivo!desta!“nova”!fábrica!era!desenvolver!os!produtos!deixados!pelo!

seu!pai! e,! por!outro! lado,! criar! produtos! contemporâneos,! os!quais! viessem!a! satisfazer!outros!

mercados,! anunciando! a! modernidade,! tanto! pelas! formas! simples,! como! pela! estilização! das!

decorações!e!ornatos.!A!produção!de! telha! continuou!a! ser!executada,!bem!como!a!Azulejaria,!

mas!de!uma!maneira!inteiramente!manual,!pois!o!complexo!carecia!de!maquinaria!especializada.!

A!gestão!da! fábrica! ficou!a!cargo!de!Manuel!Gustavo!Bordalo!Pinheiro,!a!Direção!Artística! ficou!

entregue! aos! operários! que! zelaram! e! adaptaram! modelos! existentes! cabendoLlhes! o! papel!

principal! que! era! produzir! louça! de! qualidade! e! inovadora;! o! administrador! era! António! Luís!

Gonzaga!Gomes!(Horta, 2006).!

Manuel! Gustavo! dedicouLse! com! afinco! ao! projeto! megalómano! herdado,! realizando!

várias! exposições,! recolhendo! elogiosos! cumprimentos! e! felicitações.! O! ensino! profissional! foi!

uma!premissa!para!Manuel!Gustavo,!pois!afirmava!que!o!país!não!tinha!operários!competentes!

para! desempenhar! papéis! importantes! no! processo! cerâmico.! Após! a! viagem! a! França,!

principalmente! aos! centros! de! produção! de! cerâmica! como! Limoges,! Bordéus,! Sèvres,!
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aprendendo! e! verificando! os! processos! mecânicos! utilizados! e! o! nível! de! ensino! instituído.!

Quando! voltou! de! França,! redigiu! um! documento! ao! diretor! da! escola! onde! lecionava,!

fomentando! a! formação! profissional! e! defendeu! também! a! ressurreição! do! azulejo,! mas!

infelizmente! as! suas! propostas! não! foram! levadas! a! cabo! na! altura,! somente! nos! anos! 80! do!

século!XX!(Horta, 2004).!!

Em!1920,!ano!em!que!viria!a!falecer,!Manuel!Gustavo!assinou!um!documento!que!visava!e!

estrutura! da! fábrica,! ficando! o! próprio,! responsável! pela! direção! artística,! a! administração!

pertencia! a! Francisco! José!Martins,! a! direção! técnica! a! Fernando! Bordalo! Pinheiro.! Com! a! sua!

morte,!a!empresa!passou!a!ser!dirigida!por!Fernando!Bordalo!pinheiro!(primo!direito)!e!a!Direção!

Artística!ficou!assegurada!por!José!Carlos!dos!Santos,!um!operário!que!tinha!sido!formado!ainda!

no!tempo!de!RBP!e!que!tinha!acompanhado!Manuel!Gustavo!nos!anos!em!que!dirigiu!a!empresa.!

Em! 1921! foi! lavrada! nova! escritura! da! empresa! contando! com! novos! sócios! como! D.! Helena!

Bordalo!Pinheiro,!Pedro!Bordalo!Pinheiro,!Fernando!Bordalo!Pinheiro,!Diniz!Bordalo!Pinheiro.!Em!

1924,!foi!assinada!outra!escritura,!pois!Fernando!e!Diniz!Bordalo!Pinheiro!cederam!parte!das!suas!

cotas! a! um! conjunto! de! caldenses,! passando! a! firma! a! denominarLse! por! Faianças! Artísticas!

Bordalo!Pinheiro,!Lda.,!nomenclatura!atual!(Horta, 2006).!

Em!1941,!com!o!início!da!exportação!para!a!América!do!Norte!e!Brasil,!a!FABP!começou!a!

levantarLse! da! crise! que! vivia! quase! desde! sempre,! agradecendo! à! firma! Charles! Hall! por!

comercializar!os!seus!produtos!(Calado, Fernandes, Rebelo, & Ramos-Horta, 2008).!!

Em! 1944,! a! criação! da! empresa! Secla! veio! dinamizar! a! louça! caldense,! novos! talentos!

ceramistas!vieram!e!a!FABP!cresceu!ainda!mais.!Em!1951,!declaramLse!os!lucros!provenientes!da!

participação!na!Feira! Internacional!de!Chicago,!exportandoLse!cada!vez!mais!para!a!América!do!

Norte!e!Canadá.!Em!1972,!deuLse!início!ao!trabalho!de!reunir!e!sistematizar!todas!as!unidades!da!

fábrica,!trabalho!este!a!cabo!de!Francisco!Malhoa.!Nos!anos!90!do!século!XX!a!fábrica!foi!alvo!de!

ampliações! e! melhorias,! ficando! equipada! com! maquinaria! moderna! e! um! laboratório.! De!

maneira! a! dar! resposta! a! todas! as! encomendas,! foi! criado! um! novo! pavilhão,! capaz! de! dar!

resposta! a! todos! os! pedidos,! Europa,! Estados! Unidos,! África,! produzindo! peças! de! design!

contemporâneo.! As! antigas! instalações! foram! recuperadas,! contando! com! um! restaurante! e!

ateliers! para! artistas.! As! produções! do! grande!mestre! Rafael! Bordalo! Pinheiro! continuam!a! ser!

executadas!no!Edifício!San!Rafael,!construído!em!1908,!remodelado!e!ampliado!(Horta, 2004).!

!
!
!
!
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10.3.1'Andorinha'
!

! Projetada!em!1891!pela!Fábrica!de!Faianças!Rafael!Bordalo!Pinheiro,! foi!um!sucesso!de!

vendas! e! veio,! de! alguma!maneira,! pontuando!os! lares! portugueses! até! à!Contemporaneidade.!

TrataLse!de!uma!peça!intemporal!que!agradou!a!população!portuguesa,!tendo!sido!adquirida!em!

larga! escala.! Bandos! e! bandos! foram! produzidos! na! Bordalo! Pinheiro! vulgarizando! o! pássaro! e!

tornandoLo!ícone!nacional (A Vida Portuguesa - Andorinha, 2009).!

Fig.'32'Andorinha,'Fábrica'de'Faianças'Rafael'Bordalo'Pinheiro,'Caldas'da'Rainha,'1891.'

http://loja.avidaportuguesa.com/fotos/produtos/andorinha_bordalo_pinheiro02_1254302767.jpg,!acedido!a!4!de!Janeiro!de!2013.!

'

10.3.2'Zé'Povinho'
!
!

Zé! Povinho! é! como! é! conhecida! uma! peça! cerâmica! de! Rafael! Bordalo! Pinheiro,!

representativa! do! povo.! Criado! em! 1875,! surgindo! pela! primeira! vez! no! jornal! “A! Lanterna!

Mágica”,! tecendo! logo! uma! abordagem! bastante! crítica! aos! impostos! implementados! pelo!

Governo,!mostrando!Fazenda!(ministro)!a!roubar!3!tostões!ao!Zé(Povinho!para!o!“Santo!António”.(

É!um!personagem!intemporal,!de!traço!grosseiro,!sem!maneira!de!estar,!é!uma!crítica!ao!nosso!

coletivo.!Ora! rindo,! ora! gesticulando!em!descaramentos,! intervém!na! cultura!portuguesa! como!

um! alerta! de! consciências,! de! maneira! a! que! o! povo! tome! mais! consciência! dos! seus! atos! e!

atitudes! menos! positivas.! A! sua! missão! interventiva! opinativa! refereLse! à! vida! do! país,!
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controversa!e!metaforicamente,!crescendo!assim!um!cinismo!social!e!popular!–!exorciza!o!ato!de!

cruzar!os!braços!e!o!manguito.!Povinho,(como!é!largamente!aclamado,!Seu(Zé(nasce!do!respeito!

que!está!para!além!de!Senhor!(Seu)(e!do!que!está!aquém!do!diminutivo!dobrado!(Zé(Povinho).!O!

analfabetismo! não! o! trava,! troçando! e! opinando! sobre! várias! temáticas! e! factos! nacionais,!

espalhando!a!sua!palavra!satírica!e!crítica (Museu Bordalo Pinheiro, 2009).!

!

«Crescido,&Zé&Povinho&correspondeu&perfeitamente&às&esperanças&que&n'elle&depositaram&os&

solicitos&poderes&do&reino.&Como&desenvolvimento&de&cabeça&elle&está&mais&ou&menos&como&

se&o&tivessem&desmamado&hontem.&De&musculos,&porém,&de&epiderme&e&de&coiro,&endureceu&e&

calejou& como& se& quer,& e& ,& cumprindo& com& brio& a& missão& que& lhe& cabe,& elle& paga& e& súa&

satisfactoriamente.&De&resto,&dorme,&resa&e&dá&os&vivas&que&são&precisos.&Um&dia&virá&talvez&

em&que&elle&mude&de&figura&e&mude&tambem&de&nome&para,&em&vez&de&se&chamar&Zé&Povinho,&

se& chamar& simplesmente& Povo.& Mas& muitos& impostos& novos,& novos& emprestimos,& novos&

tratados& e& novos& discursos& correrão& na& ampulheta& constitucional& do& tempo& antes& que&

chegue&esse&dia&tempestuoso....»!

      João!Ribaixo!(Ramalho!Ortigão),!c.!190049!

!

!

!

!

!

!

!

!!

!

'

'

'

'

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
49!http://www.citi.pt/cultura/artes_plasticas/caricatura/bordalo_pinheiro/ze_povo.html,!acedido!a!20!de!
Janeiro!de!2013.!
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Fig.'33'Zé'Povinho,'Caldas'da'Rainha,'1895.!

http://museudaceramicaLexppermanente.blogspot.pt,!acedido!a!4!de!Janeiro!de!2013.!
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10.3.3'Ama'das'Caldas'e'Maria'Paciência!
!
!

De!estilo!naturalista!e!caricatural,!a!Ama!das!Caldas!e!a!Maria!Paciência!são!duas!figuras!

escultóricas!de!movimento,!ambas!desenhadas!por!Rafael!Bordalo!Pinheiro.!Este!balançar!é!quase!

que! uma! crítica! ao! ambiente! circundante,! pois! o! movimento! dáLse! em! variadas! direções,!

defrontando!várias!realidades!diferentes.!O!movimento!é!conseguido!através!de!um!mecanismo!

interior! de! arame,! o! que! permite! a! interligação! dos! vários! componentes! da! peça,! fazendoLa!

balançar! quando! chocalhada.! Estas! figuras! alcançaram! rapidamente! grande! popularidade,!

reproduzindo! satiricamente! figuras! populares! da! época,! de! diferentes! estratos! sociais.! As!mais!

célebres!são!Zé!Povinho,!Maria!Paciência!(Velha!Alcoviteira),!Ama!das!Caldas,!Polícia!Civil,!Padre,!

Sacristão,!Ovarina,!Saloio!com!Alforges,!Moço!Forcado,!Xou!Eu!(João!Franco),!entre!outras.!Ama!

das!Caldas!é!produzida!em!faiança,!bem!como!as!demais,!tendo!sido!criada!em!1897,!em!Caldas!

da!Rainha.!A!peça!esteve!exposta!na!Exposição!Universal!de!Paris!de!1889,!na!qual!a!obra!de!RBP!

foi! extremamente! elogiada! pelo! curador! do! Museu! de! Sèvres,! o! Sr.! Edouard! Garnier;! esteve!

também!patente! na! Feira!Mundial! de! St.! Louis! de! 1904! e! na! Exposição!Universal! de! Paris,! em!

1900.!Assim,!pensaLse!que!tenha!sido!reproduzida!por! fábricas!estrangeiras,!pois!em! Inglaterra,!

conheceLse!uma!versão! intitulada(The(Brighton(Wet(Nurse50,! comercializada!pela!marca!Rye!B4.!

Existem!várias!versões!desta!peça,!como!por!exemplo!a!da!fábrica!caldense!Cunha!&!Sucessores!

ou!a!reprodução!da!Fábrica!Belo,!apresentando!algumas!diferenças!nas!feições!da!ama!e!do!bebé.!

A! peça! foi! exibida! na! exposição! Portuguese( Ceramics( in( the( Art( Deco( Period,! que! decorre! nos!

Estados!Unidos!da!América,!em!2005 (Mafls, 2012).!

! A! figura! de! movimento!Maria! Paciência! é! mais! uma! caricatura! da! sociedade,! também!

conhecida! como! Velha! Alcoviteira.! A! peça! representa! uma! corroída! casamenteira! lisboeta! e,!

normalmente! faz!parelha! com!o! célebre!Zé!Povinho,! sendo!uma!maria( cheia(de(paciência(para(

aturar(o(seu(marido(Zé(Povinho,(retratando!socialmente!um!Portugal!rural!e!caricato.!A!sua!forma!

é! semelhante! à! figura! Ama! das! Caldas,! balançando! a! cabeça! e! o! corpo.! Por! outro! lado,! esta!

imagem!representa!as!velhas!das!aldeias!que!ajudam!as!jovens!raparigas!a!encontrar!partido!para!

casar (Saudade é português, 2010).!

!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
50!Esta!peça!escultórica,!The(Brighton(Wet(Nurse,! faz!a!alusão!a!uma!banhista!muito!célebre!em!Brighton,!
denominado! por!Martha( Gunn! (1726L1815).! Historiadores! pensam! que! esta! ligação! é! credível,! mas! que!
também! há! uma! forte! envolvência! com! a! peça! de! RBP! que! pontuou! várias! exposições! internacionais,!
acabando!por!chegar!a!vários!países.!
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10.4'José'Franco'
!
!

Situado!a!caminho!da!famosa!e!conhecida!praia!da!Ericeira,!na!costa!Oeste!de!Portugal,!

encontraLse! a! pequena! povoação! denominada! Sobreiro.! Conhecida! por! fazer! parte! da! “Rota!

Saloia”,! como!é! vulgarmente! conhecida,! esta!povoação!alberga!a!obra!de! José! Franco,! escultor!

português,!tendo!uma!vasta!obra!ao!nível!de!altosLrelevos!e!pequenas!esculturas!representativas!

de!santos!populares. 

José!Silos!Franco!(19!de!Março!de!1920!–!14!de!Abril!de!2009)!foi!um!conhecido!oleiro,!

escultor! e! ceramista! português.! A! sua! obra! tem! como! ponto! fulcral,! a! criação! de! estatuetas!

religiosas.!Estas!estatuetas!são!bastante!marcantes,!pois!representam!simbolicamente!entidades!

religiosas.! Conhecidas! um! pouco! por! todo! o! país! e! até! no! estrangeiro,! estas! representações!

adorativas! são! um! marco! na! Olaria! portuguesa.! Filho! de! pais! humildes,! desde! cedo! tomou!

conhecimento! com! o! barro,! pois! os! seus! pais! eram! produtores! de! artigos! cerâmicos,!

principalmente!de!cozinha!(Perdigão, 2003).!!

!!

Fig.'34'Nossa'Senhora'do'Campo,'José'Franco,'Sobreiro,'Século'XX.'

http://www.cmLmafra.pt/ExpoVirtual/result_cat.asp?titulo=Figurado+de+barro&pag=7,!consultado!a!4!de!Janeiro!de!2013.!

!

Esta! representação! da! Nossa! Senhora! do! Campo! é! uma! das! imensas! representações!

religiosas!do!Figurado!de!José!Franco.!A!figura!ilustra!uma!entidade!feminina,!de!cabelo!castanho!

caído,!coberta!por!panejamentos!brancos.!As!mãos!seguram!frutos!e!no!panejamento!encontramL
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se!três!pombas!brancas!que!simbolizam!a!paz.!A!base!onde!assenta!a!entidade!representa!rochas!

e!é!onde!consta!a!assinatura!do!autor!(Câmara Municipal de Mafra, 2008). 

A! sua! obra! pode! ser! visitada! na! Aldeia! Museu! de! José! Franco,! em! Sobreiro.! Franco!

projetou!pequenos!recantos!no!seu!museu!a!céu!aberto!que!representam!as!antigas!profissões,!

que!acabam!por!estar!adormecidas!há!alguns!anos,!como!é!o!caso!do!Boticário,!do!Cesteiro.!Estas!

representações! são! feitas! em! cera! ou! plástico,! tornando! os! personagens! bastante! reais! para! o!

efeito. Foram!também!criados!ambientes!bem!portugueses,!como!a!escola,!casa!dos!agricultores,!

igreja,!padaria,!pequenos!ambientes!que!estão!fielmente!representados!em!comparação!com!os!

ambientes!existentes!por!este!por!Portugal. 

A! “vila”! descreveLse! em! rampa,! como! que! de! uma! vila! presépio! se! tratasse,! na! qual!

encontramos!edifícios!que!são!essenciais!numa!qualquer!povoação.!De!entre!pequenas!casinhas,!

lagos,!riachos,!Franco!conseguiu!fazer!uma!excelente!recriação!da!vida!quotidiana!rural.!No!topo!

da! vila! encontramos! a! Igreja,! referência! dos!mais! crentes,! é! essencial! e!marcante! em! todas! as!

povoações!portuguesas.!Bem!perto!da!Igreja,!encontramLse!casas!de!maiores!dimensões,!as!quais!

fazem! referência! às! famílias! mais! abastadas! da! região.! À! medida! que! vamos! descendo! na!

povoação! vamos,! cada! vez! mais,! encontrar! as! casas! referentes! ao! povo! trabalhador,! casas!

pequenas,! simples,! sem!grandes! luxos,!o!essencial!para!viver.!De!entre! tanto!pormenor,!Franco!

conseguiu! soberbamente! recriar! o! quotidiano! das! gentes! do! campo.! O!moleiro,! o! lenhador,! o!

pescador,! todas! estas! profissões! foram! representadas! na! sua! “vila”.! Caricaturou! os! seus!

movimentos! sistemáticos,! como!o! serrar! a! lenha,! tirar! a! água!do!poço.!O! rio! que! refresca! esta!

“vila”! está! muito! bem! pensado,! percorre! toda! a! instalação,! utilizando! sempre! a! mesma! água,!

criando!limos,!tornandoLo!real. Este!conjunto!ganha!vida!quando!acionado!o!botão!que!garante!e!

fornece!energia!a!todas!estas!pequenas!animações. 

! A! obra! de! Franco! é! divulgada! através! dos! objetos! que! são! produzidos! na! sua! oficina! e!

vendidos! na! sua! loja,! existente! no! mesmo! espaço! do! “Museu! a! Céu! Aberto”.! Existem! pratos,!

conjuntos!de!chá,!conjuntos!de!café,!serviços!de!cozinha,!utensílios!de!cozinha,!castiçais,!copos,!

animais!em!barro,!relógios,!galheteiros,!tudo!isto!produzido!em!barro. As!entidades!religiosas!já!
não!são!produzidas,!pois!ninguém!lhes!deu!continuidade.!

!

!

!

 

!
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10.5'Azulejos'Viúva'Lamego'
!
!

Fundada!em!1849,!em!Lisboa,!a!Fábrica!de!Azulejos!Viúva!de!Lamego!já!conta!com!uma!

longa!história.!A!sua!reputação!adveio!da!excelente!qualidade!dos!produtos,!azulejos!superiores!

que! tiveram! a! intervenção! de! alguns! artistas! populares! durante! os! anos! 30.! Lucien! Donnat!

(arquiteto!de! interiores,! responsável! pelos!Ambientes!do!Hotel! Palácio! Estoril),! Tomás!de!Melo!

(pintor! e! decorador! modernista),! Carlos! Botelho! (pintor,! ilustrador,! caricaturista),! Bernardo!

Marques! (pintor,! ilustrador,!designer! gráfico),! Fred!Kradolfer51,! assinaram!os!Azulejos! da!Viúva,!

contribuindo!para!a!propagação!da!marca.!Após!estas!espetaculares!intervenções!destes!artistas,!

surge!também!Maria!Keil52,!que!mais!tarde,!nos!anos!60,!projetou!os!apainelados!de!azulejos!da!

Estação!do!Metropolitano!de!Lisboa!(Serra, Barroco, & Henriques, 1996).!

Atualmente! a! Viúva! Lamego! é! pertença! do! Grupo! Aleluia! e! a! fábrica! está! sediada! em!

Sintra,!mantendo! o! showroom(no! edifício! do! Largo! do! Intendente,! profusamente! decorado! de!

azulejos,!tornandoLse!também!num!ícone!arquitectónico (Fábrica Cerâmica Viúva Lamego, 2008).!

!
!
!
!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
51!Fred! Kradolfer! nasceu! em! Zurique,! em! 1903.! Chegado! a! Portugal! em! 1928! foi! o!mentor! das! artes! da!
decoração!e!da!publicidade!para!a!segunda!geração!de!artistas!modernistas.!Multifacetado,!impulsionou!a!
área!do!Design,!em!Portugal.!Estudou!na!Escola!de!Artes!e!Ofícios!de!Zurique!e,!antes!de!Portugal,!viveu!em!
Bélgica! e! França.!A! sua! formação! contribui! para!que! conseguisse! expressarLse! através!das! artes! gráficas,!
acabando!por! introduzir! a! sua! criatividade!em!diversos!meios!portugueses,! revolucionou!os! cartazes!nos!
anos!50,!vitrais,!anúncios! luminosos.!Era!a!referência!dos!poucos!profissionais!que!trabalhavam!nas!Artes!
Gráficas.!A! sua!Criatividade!atraiu!artistas! como! Jorge!barradas,!Stuart!de!Carvalhais,!Bernardo!Marques,!
Emmérico!Nunes,!Roberto!Nobre,!Amarelhe,!António!Soares,!Carlos!Botelho,!José!Rocha,!Thomas!de!Mello,!
Paulo!Ferreira,!Maria!Keil.!
52!Maria!Pires!da!Silva!Keil!do!Amaral,!vulgarmente!conhecida!por!Maria!Keil!nasceu!em!Silves!a!9!de!Agosto!
de! 1914,! sendo!uma!das! pintoras! pertencentes! à! 2ª! geração! de!modernistas! portugueses.! Frequentou! a!
Escola! de! Belas! Artes! de! Lisboa! e! posteriormente! o! Curso! de! Pintura.! É! caraterizado! pela! sua! expressão!
técnica,! desenvolvendo! assim! trabalhos! em! diversas! áreas! como! Pintura,! Desenho,! Ilustração,! Artes!
Gráficas,! Gravura,! Azulejo,! Tapeçaria,! Decoração.! Ao! associarLse! ao! ETP! (Estúdio! Técnico! de! Publicidade)!
estabelece!diversas! amizades,! entre! quais! com!Carlos! Botelho,! Fred!Kradolfer,!Ofélia!Marques,! Bernardo!
Marques.! No! início! da! década! de! 50! do! século! XX,! dedicouLse! ao! Azulejo,! tornandoLse! umas! figuras!
modernistas!nesta!arte,!destacandoLse!o!painel!de!azulejos!O(Mar,(na!Avenida! Infante!Santo,!em!Lisboa,!
sendo! também! a! autora! dos! vários! apainelados! de! azulejos! das! primeiras! estações! do! Metropolitano!
lisboeta.!Em!1980!foi!homenageada!com!o!grau!de!Comendador!da!Ordem!Militar!de!Santiago!de!Espada.!
Faleceu!a!10!de!Junho!de!2012,!em!Lisboa.!
 
!
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10.6'Síntese'conclusiva'
!
!
! Carismática!e! cosmopolita!por!englobar! a! capital,! a! Estremadura!é!uma! região! com!um!

grande! foco! industrial.! Ao! nível! artesanal,! o! grande! centro! artístico! desta! região! é! Caldas! da!

Rainha!que,!desde!o!século!XIX!tem!revelado!ser!a!zona!por!excelência!da!Cerâmica.!Através!de!

Rafael!Bordalo!Pinheiro!e!os!seus!antecessores!(D.!Maria!dos!Cacos!e!Manuel!Cipriano),!Caldas!da!

Rainha! focouLse! no! Artesanato! cerâmico,! criandoLse! um! vasto! e! maravilhoso! espólio! artístico,!

reconhecido!mundialmente.!Através!dos!bons!solos!e!do!clima!temperado,!a!Estremadura!tem!as!

condições! perfeitas! para! o! desenvolvimento! da! Cerâmica! e! Olaria,! provandoLse! através! dos!

artistas! acima! citados! e! de! José! Franco! que! foi! outro! grande! oleiro! e! ceramista.! A! Fábrica! de!

Azulejaria! Viúva! Lamego! é! mais! uma! referência! na! Cerâmica,! tendo! sido! representada! pelos!

melhores!artistas!do!século!XX,!como!Vieira!da!Silva,!Fred!Kradofler,!Stuart!Carvalhais.!!

! Eventualmente!existem!outros!artefactos! culturais,!mas! focamoLnos!na!Cerâmica!pois!é!

reveladora! de! um! grande! reconhecimento! de! um! público! geral.! Foram! investigados! outros!

produtos,! como!os!Pastéis!de!Belém,!mas! já!entram!numa!outra!grande! temática!que!não!vem!

acrescentar!valor!a!este!trabalho!de!investigação.!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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Capítulo'11'–'Alentejo'
!
!

11.1'Nota'introdutória'
!
!

A! região! alentejana! situaLse! a! sul! do! território! nacional,! sendo! a! maior! província,!

dividindoLse!em!quatro!zonas:!Alto!Alentejo,!Alentejo!Central,!Baixo!Alentejo!e!Alentejo!Litoral.!

Região! com! forte!produção!de! vinhos,! um!dos! sectores! que!mais! sustento!oferece! à! economia!

regional.! Devido! às! vastas! planícies! e! ao! sol! que! as! aquece,! o! Alentejo! consegue!manter! uma!

produção! de! vinho! bastante! elevada! e! de! qualidade,! principalmente! nas! castas! tintas! de!

periquita,! trincadeira! e! aragonez.! O! solo! granítico! é! de! péssima! fertilidade,! contendo! ainda!

intervenientes!como!o!xisto,!quartzo!dioritos,!calcários!(Medeiros et al, 1982).!

Devido!a!ser!uma!região!que!era!bastante!“pobre”,!o!povo!alentejano!teve!de!optar!por!

improvisar! imensas! atividades,! tais! como! a! gastronomia,! utensílios,! acabando! por! utilizar! a!

criatividade!em!prol!do!seu!bemLestar.!Assim,!desenvolveram!imensos!temas,!tradições,!comidas.!

A! gastronomia! tem! por! base! o! pão! e! a! água,! misturados! com! ervas! aromáticas! e! especiarias,!

adaptandoLse! assim! com! a! carne! e! com! o! peixe,! como! por! exemplo:! porco! à! alentejana! com!

migas,!açorda!de!coentros,!sopa,!ensopados.!O!Artesanato!é!bastante!rico,!tapetes!de!Arraiolos,!

ferro!forjado,!mobiliário!pintado!à!mão,!olaria!(Portugal Vivo, 2006).!

!

11.2'Cortiça'
!
!

A!cortiça!é!a!casca!do!sobreiro!(Quercus(Suber(L),!uma!árvore!com!características!únicas,!

as! quais! a! tornam! uma! árvore! nobre,! normalmente! cresce! em! regiões! mediterrânicas! como!

Portugal! (716!mil! hectares!de!montado!de! sobro),! Espanha,! França,! Itália,!Marrocos,!Argélia.!O!

sobreiro!é!possuidor!de!características!únicas,!como!a!grande! longevidade!(150!a!200!anos)!e!o!

poder!de!regeneração.!O!descortiçamento!pode!ser!feito!a!cada!9!anos,!podendo!o!sobreiro!estar!

sujeito!a!16!descortiçamentos!durante!a!vida.!A!cortiça!é!um!tecido!vegetal!que!possui!qualidades!

únicas,! inigualáveis,! propriedades! estas! que! nenhum! engenho! humano! conseguiu! imitar! ou!

ultrapassar,! tais! como:! a! leveza,! impermeabilidade! a! líquidos! e! gases,! elástica! e! compressível,!

excelente! isolante! térmico! e! acústico,! combustão! lenta,! resistência! ao! atrito,! cem! por! cento!

natural,!reciclável,!renovável!(Cortiça, 2013).!
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! Não!se!sabe!precisar!o!início!da!utilização!da!cortiça,!mas!sabeLse!que!já!era!utilizada!no!

Antigo! Egito! e! na! Grécia! Antiga! como! vedante,! embora! sem! grande! divulgação.! Em! 1680,! a!

utilização!da!cortiça!como!vedante!de!recipientes!de!vinhos!espumosos,!como!o!champanhe,!foi!

iniciado! por! um!monge! beneditino! francês,! Dom! Pierre! Pérignon53.! No! início! do! século! XVIII,! a!

famosa!e!distinta!rolha!de!cortiça!já!estava!difundida!por!todo!o!mundo!e!foi!adoptada!por!caves!

de! renome! como! a! Ruinart! de! Reims! e! Moët! et! Chandon54.! A! crescente! procura! do! vedante,!

originou! a! criação! de! uma! fábrica! de! cortiça! especializada! na! criação! de! rolhas,! em! 1750! na!

Catalunha (Amorim, 2007).!

! O! processo! de! Recolha! e! Transformação! da! Cortiça! é! complexo.! O! princípio! do!

descortiçamento!dáLse!com!a!abertura!da!cortiça,!onde!é!efetuado!um!corte!vertical!na!superfície!

a! retirar.! Depois! separaLse! a! cortiça! do! entrecasco,! com! recurso! a! um! machado.! O! traçar! é!

efetuado!com!um!corte!na!horizontal,!delimitando!a!dimensão!da!prancha!a!retirar,!só!assim!se!

consegue! retirar! uma! boa! placa! de! Quercus.( O! processo! industrial! é! moroso,! iniciaLse! com! a!

limpeza!das!placas,!tornandoLas!mais!macias!e!elásticas.!Posteriormente!a!cortiça!fica!sujeita!ao!

processo! de! Estabilização,! Rabaneação! e! Brocagem,! Rectificação,! Seleção,! Lavagem,!Marcação,!

Transporte!(Amorim, 2007).!

! A! cortiça! já! há! muitos! anos! que! é! utilizada! para! pequenos! trabalhos,! peças! utilitárias!

domésticas,!como!bancos,!caixas,!saleiros,!cochos,!tarros.!Normalmente!a! ligação!das!diferentes!

peças!de!cortiça!é!executada!com!pequenos!pinos!de!madeira,!de!cabeça!saliente,!semelhantes!a!

tachas.! Estes!objetos! são!mais!um!marco!da! inventiva!pastoril,! que!detinha! recursos!naturais!e!

tempo!para!produzir!estas!pequenas!relíquias!(Medeiros et al, 1982).!

! Atualmente,! conhecidas! as! capacidades! deste! material! tipicamente! alentejano,! são!

produzidos! imensos! artefactos! com! cortiça! na! sua! constituição,! tais! como:! sofás,! vasos,!

candeeiros,!chapéus,!chapéusLdeLchuva,!mesas,!bancos,!rolhas,!tapetes,!bases,!quadros,!calçado!

(Fly!London).!Esta!panóplia!de!produtos!acabam!por!conter!cortiça!na!sua!génese!ou!compostos!

criados!a!partir!da!mesma,!são!novos!objetos!ou!simplesmente!adaptações,!produzidos!até!que!

haja!criatividade!para!combater!o!poder!inventivo!da!cortiça.!

!
!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
53 !Dom! Pérignon! (1639L1715)! foi! um! monge! beneditino! que! inventou! o! método! de! fabricação! do!
champanhe!denominado!também!por!Método!Champenoise,!inspirado!no!Método!Antigo!de!Limoux.!A!sua!
formação!não!era!de!todo! ligada!à!área!de!viticultor,!porém!uma!peregrinação!à!Abadia!de!Saint!Hillaire,!
mostrouLlhe!o!método!de!vinificação!dos!vinhos!efervescentes.!Quando!regressou!a!Hautvillers,!criou!então!
o!método!Limouxine!e!agregou!a!cortiça!aos!seus!champanhes,!como!material!vedante!(rolha).!
54!É!uma!das!principais!marcas!de!champanhe!francês,!reconhecido!pelas!suas!características.!!
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11.3'Banco'de'burro'
!
!

Faz!parte!do!mobiliário!alentejano!há!muitos!séculos,!utilizado!na!produção!de!queijo.!De!

formato!retangular,!o!banco!é!constituído!por!quatro!pés!que!garantem!a!sua!sustentabilidade.!O!

assento!recorre!a!duas!tábuas!simples,!colocadas!lado!a!lado,!nas!quais!são!fixos!os!quatro!pés.!O!

banco! burro! é! conhecido! por! todo! o! país,! mas! pensaLse! que! foi! no! Alentejo! que! teve! o! seu!

surgimento!(Lima, 1978).!

!

11.4'Chavões'
!
!

Os! chavões! são! parte! da! Imagética! da! Cultura! Popular! Alentejana.! Estes,! também!

conhecidos! por! pintadeiras,! eram! utilizados! para! adornar! os! bolos! (massa).! Outrora,! os! bolos!

eram! cozidos! em! fornos! comunitários,! pois! não! havia! possibilidade! de! cada! família! ter! o! seu!

próprio! forno.! Desta! maneira,! cada! família! marcava! os! seus! bolos! com! o! chavão! respetivo,!

conseguindo!distinguiLlos!facilmente!(Lima, 1978).!

!

!

Fig.'35'Chavões,'Alentejo,'Portugal.'

http://2.bp.blogspot.com/LRCaLngXAZp4/T6eXKuPOufI/AAAAAAAAFdA/8gloh5cUBpc/s1600/a02+Chav%C3%B5es.png,!acedido!a!19!de!
Janeiro!de!2013.!

!

11.5'Dançarino'
!
!

É! um! brinquedo! tipicamente! alentejano! que! quase! se! compara! a! uma! marioneta.! Por!

vezes,!este!brinquedo!popular!é!englobado!na!categoria!dos!Fantoches.!Nas!sociedades!antigas,!o!
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fantoche!era!considerado!sagrado,!fazendo!a!ponte!entre!as!ditas!sociedades!primitivas!e!os!seus!

deuses,!sendo!o!intermediário!das!“mensagens!divinas”.!A!sua!principal!função!é!animar!grupos!

de! pessoas! que! normalmente! se! juntavam! ao! serão.! Os! materiais! constituintes! são! regionais,!

como!a!cortiça!ou!a!madeira!de!oliveira.!A!cabeça!e!os!membros!do!boneco!são!concebidos!à!base!

de!pequenos!troncos!de!oliveira,!os!quais!produzem!um!som!característicos!ao!baterem!na!base,!

funcionando!como!pista!de!dança.!O!tronco!do!boneco!recorre!à!cortiça,!pois!é!um!material!dúctil!

e,!por! isso,!mais! fácil!de!moldar.!Todas!as! “vestes”!do!boneco! são!pintadas,!evocando!as! cores!

populares!portuguesas,!o!verde!e!o!encarnado,!tal!como!na!bandeira!republicana!(Matos, 2012).!

!

!

'

'

'

'

'

!
!
!
!
!
!
!
Fig.'36'Dançarino,'Alentejo.'

Dimensões!–!55!X!20!X!210mm!
Coleção!Particular!de!Hernâni!Matos,!Estremoz.!!
!
http://dotempodaoutrasenhora.blogspot.pt/2010/12/arteLpopularLalentejanaL
oLdancarino.html,!acedido!a!20!Janeiro,!2013.!
!

!

!

A! manipulação! do! dançarino! é! simples,! porém! bastante! interessante.! O! manipulador!

coloca!uma!vara!no!peito!do!dançarino,!no!qual!existe!um!orifício!para!o!efeito,!trespassandoLo.!

Poderão! ainda! colocarLse! vários! dançarinos! na! mesma! vara,! criando! quase! que! um! baile.!

Posteriormente! sentaLse! numa! tábua! flexível,! a! qual! sofre! pancadas! do!manipulador,! entrando!

em! contacto! com! os! pés! do! dançarino,! e! provocandoLlhe! o! movimento.! O! ritmo! é! variedade,!

sendo!importante!que!o!dançarino!saltite,!provocando!barulho!tanto!dos!pés!do!boneco!na!tábua,!

como!da!mão!do!manipulador!da!tábua,!criando!um!ritmo!interessante.!Nos!montes!alentejanos,!

a!manipulação!do!dançarino!era!feita!por!parte!do!chefe!de!família,!que!entretinha!os!filhos!nos!
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longos!serões!e!que,!de!alguma!maneira,!explicavaLlhes!a!cultura!herdada!pelos!seus!ascendentes,!

passandoLa!aos!seus!descendentes!(Matos, 2012).!

!

11.6'Chamariz'de'perdiz'
!

!

O! chamariz! de! perdiz,! geralmente! é! concebido! a! partir! de! buxo55,! sendo! mais! um!

testemunho!da!inventiva!pastoril,!utilizando!uma!forma!imposta!para!criar!um!objeto!de!grande!

beleza.!Este!objeto!de!assobiar!é!concebido!através!do!fruto!do!buxo,!o!qual!já!possui!um!formato!

capsular!interessante!para!o!efeito.!Com!recurso!a!uma!ponta!aguçada,!desenhaLse!no!fruto!e!fazL

se!um!orifício,!de!maneira!a!obterLse!o!som!ideal!para!atrair!a!perdiz!à!caça!(Medeiros et al, 1982).!

11.7'Barro'de'Estremoz'
!

!

O!barro!de!Estremoz!é!muito!conceituado!devido!às!suas!propriedades,!mas!também!por!

ser!explorado!muito!no!âmbito!da!loiça!de!vasilhame!e!dos!bonecos!de!Estremoz.!Nele!também!

são!produzidas!as!conhecidas!medalhas!de!barro,!muitas!vezes!a!pedido!da!Câmara!Municipal!de!

Estremoz,!a!Comissão!Organizadora!da!FeiraLExposição!de!Maio!ou!a!Comissão!Organizadora!das!

Festas!à!Exaltação!da!Santa!cruz.!TrataLse!de!medalhas!comemorativas,!produzidas!recorrendo!a!

moldes!de!gesso.!A!barrística!de!Estremoz!ainda!se!divide!em!outras!duas!áreas:!Olaria!Alfacinha!e!

Olaria!Regional!(Perdigão, 2003).!!

!

11.7.1'Bonecos'de'Estremoz'
!
!

Os! Bonecos! de! Estremoz! são! puro! artesanato! regional! que! provém!das!mãos! do! povo,!

tornandoLse! objeto! de! estudo! da! Cultura! Popular! Portuguesa.! Estes! fazem! parte! de! toda! uma!

Imagética! alentejana,! proveniente! da! terra! e! para! a! terra,! misto! de! estético! e! sociológico.!

Moldados!em!barro!de!Estremoz,!recursam!de!pinturas!coloridas,!cores!vivas!e!vibrantes,!criando!

um! cenário! popular! bastante! simpático.! Existe! uma! panóplia! de! temas! relacionados! com! os!

Bonecos,! pois! a! criatividade! do! povo! não! tem! limites,! criando! diferentes! abordagens! ao! tema!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
55!O!buxo!ou!buxinho!é!uma!planta!da!família!Buxaceae,!lenhosa,!arbustiva,!com!folhas!inteiras!e!perenes.!O!
fruto! é! capsular,! apresentando! sementes! com! carúncula! (carnuda,! fibrosa).! Normalmente! é! utilizada! em!
jardinagem,!mas!é!quase!sempre!impedida!de!florescer,!pela!poda!frequente.!!



! 138!

Alentejo,! popular,! agricultura,! entre! outros,! retratando! assim! a! realidade! local! e! regional!

(Perdigão, 2003).!!

Segundo!Hernâni!Matos!(2012),!existem!doze!grandes!grupos!de!bonecos:!

!

1. Figuras!de!presépio!

2. Imagens!Religiosas!

3. Figuras!de!Realidade!Local!

4. Figuras!de!Quotidiano!doméstico!

5. Figuras!que!são!personagens!da!faina!agroLpastoril!nas!herdades!alentejanas!

6. Figuras!de!Negros!

7. Figuras!festivas!

8. Figuras!Satíricas!

9. Apitos!

10. Ganchos!de!tricot!

11. Paliteiros!

12. Objetos!decorativos!ou!utilitários!

!
! O!primeiro!grupo!refereLse!às! figuras!de!presépio,!as!quais!estão! intimamente! ligadas!à!

comemoração! do! nascimento! de! Cristo.! O! segundo! grupo! faz! referência! às! imagens! de! santos!

existentes!principalmente!em!Igrejas!e!Capelas,!para!devoção.!O!terceiro!está!ligado!à!realidade!

local,! como!por!exemplo,!os(militares,( o( cavaleiro,( a(amazona,(o( frade(a( cavalo,( a( senhora(dos(

pezinhos,( a( banda( de( música,( o( leiteiro,( o( aguadeiro,( a( mulher( das( castanhas,! entre! imensos!

outros.! No! quarto! grupo! contamos! com! figuras! intimistas,! como! é! o! caso! de!mulher( a( lavar( o(

menino,(mulher(a(fiar,(mulher(a(passar(a(ferro,!retratando!o!quotidiano!da!mulher!alentejana.!A!

faina!agroLpastoril!é!retratada!no!Quinto!grupo!por!lavrador,(coqueira,(mulher(dos(perus,(mulher(

das( galinhas,( fabrico( de( chouriços,! entre! outras.! A! influencia! da! cultura! afroLbrasileira! na!

colonização!do!Alentejo!está!patente!no!grupo!seis,!representando!a!fusão!cultural,!muitas!vezes!

inspirada!no!Carnaval.!Primaveras,(bailadeiras,(peraltas,(músicos!são!retratados!no!grupo!sete;!já!

o!cirurgião,(o(Napoleão,(soldados(franceses!constam!nas!Figuras!Satíricas.!Os!apitos!são!também!

eles! uma! forte! tradição! de! Estremoz! e! retratam! todo! o! Figurado! Estremocense.! Figuras!

zoomórficas!e!antropomórficas!são!utilizadas!para!conceber!os!ganchos!de!meia!para!as!mulheres!

ajeitarem!a!peito!a!malha!de!tricot.!Maria(bonita,(Lampião,(bobos!são!exemplos!de!paliteiros!que!

estão! inseridos! no! grupo! onze.! Utilitários! de! cozinha,! como! suporte! para! velas,! cantarilhas,!

pucarinhos,!candelabros!estão!patentes!no!grupo!doze!(Matos, 2012).!

!
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11.7.2'Aclénia'Pereira'
!
!

Aclénia!nasceu!em!Estremoz!no!ano!de!1927!e!viveu!em!Estremoz!até!aos!23!anos,!época!

em!que!casou!e!foi!morar!com!o!marido!para!Santarém.!Frequentou!o!curso!de!Tapeçaria!Geral,!

tendo!como!mestres!Joana!Maria!de!Albuquerque!Simões!e!Mariano!Augusto!da!Conceição,!dois!

especialistas! nas! artes! populares.! As! suas! mãos! habilidosas! levaramLna! a! criar! trabalhos!

esplendidos! em! todas! as! artes! manuais,! mas! destacouLse! no! Figurado! Estremocense.! Pereira!

produziu!figuras!que!aprendera!com!o!Mestre!Mariano,!retratando!a!realidade!local,!recorrendo!a!

traços!simples,!figuras!básicas!e!humildes!(Matos, 2012).!

!

11.7.3'Irmãs'Flores'
!
!

As! Irmãs! Flores! como! são! conhecidas! Maria! Inácia! e! Perpétua! aprenderam! a! arte! de!

modelar! o! barro! com! a! mestra! Sabina! Santos.! No! seu! reportório! contam! com! imensas!

representações!de! figuras!do!quotidiano!alentejano! como!é!o! caso!da! filatelia,( farmacêutico,( a(

florista,(camponês(rico.(De!maneira!a!não!esquecer!a!herança!que!receberam!de!Sabina!Santos,!

continuam! a! produzir! modelos! tradicionais! como( púcaros,( primaveras,( o( amor( é( cego,(

cantarinhas.(O!seu!método!de!concepção!é!bastante!arcaico,!pois!contam!com!alguns!elementos,!

entre!os!quais!a!cabeça,!tronco,!pernas,!braços,!que!posteriormente!são!unidos,!formando!assim!

os! ditos! bonecos.! O! rosto! dos! bonecos! é! a! uma! única! peça! que! é! produzida! com!moldes.! As!

ferramentas!que!auxiliam!no!processo!são!a!palheta56,!os!furadores!e!o!batedor57!(Perdigão, 2003).!!

!

'

'

'

'

'
!
!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
56!Palheta!ou!teque!de!madeira,!plástico!ou!metal,!é!um!utensílio!que!permite!escavar!o!barro!e!darLlhe!
forma.!!
57!Utensílio!utilizado!para!estender!o!barro.!
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11.8'Banco'de'cortiça'
!
!

Os! bancos! baixos! utilizavamLse!mais! no! sul! do! país,! pois! a! vida! era! feita! de! fora! para!

dentro! da! casa,! ou! seja,! devido! às! condições! climatéricas! favoráveis,! os! habitantes! do! Sul!

aproveitam!bem!mais!o!exterior,! criando! também,!de!alguma!maneira,!mobiliário,! leve! (baixo),!

portátil,!de!modo!a!aproveitarem!o!exterior!e!o!interior!da!habitação!(Lima, 1978).!

! O!pequeno!banco!de!cozinha!produzido!através!de!cortiça!é!prova!disso,!leve,!portátil,!era!

parte!integrante!das!casas!alentejanas.!

!

11.9'Cadeiras'
!
!

As!cadeiras!alentejanas!estão!extremamente!propagadas,!mas!a!origem!da!sua!Imagética!

é!desconhecida.!Existem!dois!grandes!tipos!de!Cadeiras!alentejanas:!!

1. Cadeiras!com!assento!em!palhinha;!

2. Cadeiras!com!assento!em!palhinha,!profusamente!desenhadas.!

!

As!mais! populares! são! as! do! segundo! grupo,! pois! fogem! às! convencionais! cadeiras! de!

palhinha,( mas! também! existem! bancos,! cadeirões! de! sala,! cadeiras! de! baloiço,! todos! eles!

desenhados.(Produzidas!manualmente,!estas!cadeiras! são,!normalmente,!produzidas!em!madeira!

de! pinho! maciço! e! só! posteriormente! é! concebido! o! empalhamento! do! assento! em! buinho! ou!

tabôa!(plantas!herbáceas).!O!buinho!é!apanhado!enquanto!verde,!depois!é!criteriosamente!cortado!

em! vários! comprimentos,! posteriormente! é! posto! a! secar.! Utilizado! no! empalhamento! de! vários!

artigos,! como! cadeiras,! mesas,! canapés,! cadeirões,! bancos,! objetos! decorativos.! Antes! de! ser!

utilizado!é!demolhado,!de!maneira!a! tornarLse!mais!dúctil,!não!quebrando!enquanto!se!entrança!

(Perdigão, 2001).!

A! utilização! do! buinho! é! perspicaz,! pois! alia! duas! valentes! premissas,! o! conforto! e! a!

ergonomia,!pois!este!é!extremamente!cómodo!e!elástico,!adaptandoLse!ao!corpo.!Por!outro!lado,!

este! material! natural! transmite! a! sensação! de! aquecimento! no! Inverno! e! de! fresco! no! Verão.!

Manuel!Amélio!(1925)!é!um!dos!artesãos!do!Redondo!que!ainda!produz!estas!cadeiras.!Apesar!da!

sua!longa!idade,!ainda!produz!artesanalmente!e!empalha!as!ditas!cadeiras!alentejanas!de!pinho!e!

buinho (Vicente, 2010).!

!
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11.10'Camas'e'Cómodas'
!
!

As! camas! e! cómodas! fazem! parte! do! mobiliário! alentejano,! tal! como! as! cadeiras!

anteriormente! referidas.! As! camas! são! extremamente! desenhadas! com!motivos! campestres! tais!

como:! papoilas,!malmequeres,! espigas,! verduras.! Estes!motivos! estão! normalmente! assentes! em!

fundos!lisos!em!tons!vários,!principalmente!branco,!encarnado,!azul,!verde!e!amarelo.!A!forma!da!

cama!é!convencional,!produzidas!em!madeira!de!pinho,!tendo!pés!diferentes;!os!da!cabeceira!são!

mais!altos,!de!maneira!a!suportáLla;!já!os!outros!pés,!são!mais!baixos.!Mais!tarde,!surgirão!as!camas!

de!ferro!ou!de!barras,!denominadas!vulgarmente!de!cama(de(capela,!concebidas!em!ferro!forjado!

de!maneira!tosca!(c.!século!XX)!(Perdigão, 2001).!

As! cómodas! também! são! muito! ornamentadas! com! riquíssimos! desenhos.! A! temática!

utilizada!é!semelhante!à!temática!das!cadeiras!e!das!camas,!podendo!assim!combinar!umas!peças!

com!as!outras.!As!cómodas!normalmente!possuem!gavetas,!cumprindo!assim!a!função!de!guardar!

roupa,!encontrandoLse!principalmente!em!quartos.!

11.11'Almofariz'
!
!

O!almofariz!ou!gral! como!é!conhecido!no!Alentejo!é!um!utensílio!de!cozinha!que!serve!

para!moer!alimentos,!principalmente!pequenas!ervas,! como!salsa,! coentros,! alho.!É! constituído!

por!duas!peças:!o!receptáculo!que!é!uma!espécie!de!vaso!ou!tijela!de!paredes!grossas!e!o!pilão,!

que!é!o!instrumento!no!qual!se!aplica!a!força!para!esborrachar!os!alimentos.!O!almofariz!pode!ser!

concebido!em!vários!materiais,!os!mais!antigos!seriam!de!pedra,!mas!também!os!há!em!madeira,!

barro! e! metal.! A! sua! utilização! é! feita! também! em! laboratórios! químicos! e,! antigamente! nas!

farmácias!de!manipulação.!É!um!utensílio!utilizado!em!todo!o!mundo!(Varzeano, 2010).!

!

11.12'Cágueda'
!
!

A! Cágueda! é! um! fecho! da! coleira! de! gado,! feita! à! medida! aproximada! do! cachaço! ou!

cabeçorra! do! animal,! com! chocalhos! ou! campainhas! suspensos.! Quem! as! produzia! eram! os!

moirais,! enquanto! assistiam! ao! pasto! dos! animais.! As! cáguedas! eram! arrendadas! a! bico! de!

navalha,!maioritariamente! concebidos! em!madeira! de! azinheira,! pois! é! uma!madeira! simples! e!

manejável,!antes!do!nascer!do!Sol,!mas!depois!de!trabalhada!e!seca!fica!bastante!rija.!Atualmente!

também!existem!cáguedas!de!corno!e!de!cortiça!(Silva, 2006).!
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!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

Fig.'37'Cáguedas,'Alentejo.'

http://1.bp.blogspot.com/_XmTqNKzsQW4/S4bG1KeUo
bI/AAAAAAAACG0/vU4PvawBbc8/s400/cagueda03blog.j
pg,!acedido!a!19!de!Janeiro!de!2013.!

'

'

11.13'Dedeiras'
!
!
! Criadas! através! de! cana! ou! marfim,! as! dedeiras! servem! para! proteger! os! dedos! dos!

ceifeiros.!A!produção!era!basicamente!concebida!pelos!pastores!da!região,!desenhando!com!uma!

faca!os!traços,!vincandoLos!ardilosamente!no!objeto!(Matos, 2012).!
!

11.14'Tarro'
!
!

O!tarro!é!um!dos!objetos!icónicos!alentejanos,!utilizados!e!produzidos!pelos!pastores!da!

região.!O!sedentarismo!do!pastor!enquanto!observa!o!seu!rebanho!pastando!acaba!por!promover!

a! algumas! atividades! distintas! à! Pastorícia,! como! é! o! caso! da! produção! do! tarro.! O! pastor!

normalmente!guardava!os!seus!mantimentos!no!tarro,!o!qual!o!acompanhava!durante!o!longo!dia!

de!pastorícia,!conservando!a!comida!a!uma!temperatura!próxima!da!temperatura!de!confecção.!A!

produção!do!tarro!é!bastante!simples,!cortaLse!uma!tira!retangular!de!cortiça,!o!mais!lisa!possível,!

sendo!esta!a!altura!do!tarro!(Raposo, 1947).!!
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A!base!do!tarro!seria!determinada!consoante!o!diâmetro!do!círculo!de!cortiça,!tornandoLo!

maior!ou!menor,!dependo!do!gosto!do!pastor.!A!tira!retangular!era!depois!dobrada,!criando!um!

cilindro,!este!seria!posteriormente!acoplado!à!base.!Para! facilitar!o! fecho!do!cilindro,!as!pontas!

eram!desbastadas!ficando!mais!estreitas,!de!maneira!a!sobreporemLse,!ficando!o!cilindro!perfeito.!

Após!o!disco!de!base!estar!cortado,!encaixavaLse!sob!pressão!no!cilindro!e!posteriormente!eram!

colocados!pregos,!para! ficar!bem!fixo,! formando!a!vasilha.!A!asa!era!uma!verga!de!carvalho!ou!

castanho,!fixada!nas!extremidades!junto!ao!topo,!que!facilitava!no!transporte!(Raposo, 1947).!

!

11.15'Mantas'alentejanas'
!
!

As!mantas!são!uma!tradição!muito!antiga!no!Alentejo.!Inicialmente!eram!utilizadas!pelos!

pastores,!de!modo!a!resguardaremLse!do!frio,!conhecidas!como!mantas(de(trabalho.!Mais!tarde,!

começaram!a!surgir!noutras!situações,!como!tapete!ou!colcha,!mantas!mais!elaboradas,!também!

conhecidas! por!mantas( de( agasalho( ou! de! enfeite.! Os! primeiros! motivos! surgiram! através! da!

ocupação!dos!Mouros!na!Península!Ibérica.!Existem!simples!ou!mais!trabalhadas,!com!riscas,!mais!

ou!menos!decorativas;!atualmente!existem!seis!variedades:!mantas(de( fusis58,(de(quadradinhos,(

de(fusis(e(quadradinhos,(de(olhoEdeEperdiz,(de(barras(e(Montanhac59((Alquimista, 2004).!

A! Fábrica! de! Lanifícios! de! Reguengos! de!Monsaraz,! fundada! no! final! do! século! XIX! é! a!

única! fábrica! que! ainda! continua! com! a! produção! destas! mantas! populares.! Já! conta! com!

medalhas!em!Exposições!Internacionais!arrebatados!nos!anos!50!e,!desde!1975,!está!entregue!à!

empresária!Mizette!Nielsen.!A!produção!das!mantas!é!feita!a!partir!de!lã!portuguesa!e!em!teares!

semiLmanuais!(A Vida Portuguesa - Mantas Alentejanas, 2009).!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
58!Elementos!geométricos,!mais!propriamente!quadrados!e!retângulos.!
59!Padrão!que!tem!por!base!losangos!e!barras,!também!chamado!de!“montanhecas”.!
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11.16'Tapetes'de'Arraiolos'
!
!
! O!tapete!de!Arraiolos!faz!parte!da!casa!portuguesa!há!imensos!anos,!mas!não!se!sabe!a!

partir!de!quando!começou!a!fazer!parte!desta.!!

!

“Na! Arte! Arraiolense! de! fazer! e! bordar! tapetes,! além! de! estar! permanentemente!

manifestado! o! espírito! decorativo! popular! português! estão,! também,! reunidas,! ou! por!

assim! dizer,! unificadas,! influências! decorativas! hispanofmouriscas,! espanholas,! persas,!

indianas,!renascentistas!e!outras.”!

 

!!!!!Oliveira,!F.!B.!(1982)!in!História!e!Técnica!dos!Tapetes!de!Arraiolos,!p.7!

!

O!tapete!de!Arraiolos!não!pode!ser!considerado!uma!obra!de!arte,!antes!uma!obraLprima,!

pois!depende!da!criatividade!do! tecedor!e!da!qualidade!dos!materiais.!Não! se!pode!descurar!o!

ponto!de!vista!estético!e,!claro!está,!o!ponto!de!vista!técnico!(Oliveira, 1982).!

Atualmente! já! não! se! verifica! existirem! unicamente! tapetes! concebidos! em! Arraiolos,!

estes!já!se!produzem!um!pouco!por!todo!o!país,!mas!com!grandes!falhas!técnicas,!devido!à!fraca!

qualidade!dos!materiais!utilizados!e,!devido!aos!processos!semiLindustriais.!

!

11.17'Tapeçarias'de'Portalegre'
!
!

As!Tapeçarias!de!Portalegre!são!como!que!murais,!descrevendo!uma!maneira!de!estar!na!

arte!diferente,!e!que!apesar!de!popular!e!artesanal,!é!reveladora!de!um!espírito!muito!adulto!e!

atento! da! arte.! Fundada! por! Guy! Fino! e!Manuel! Celestino! Peixeiro,! em! 1946,! desde! cedo! que!

perceberam! que! o! caminho! do! desenvolvimento! seria! o! que! estivesse! relacionado! com! a! arte!

atual,! favorecendo! assim! a! sua! permanente! atualização! estética.! Com! todo! este! dinamismo! e!

prestígio,!resultantes!do! investimento! inicial,!emergiu!uma!marca! incontornável,!uma!aposta!na!

diferenciação!do!produto,!iniciandoLse!com!artistas!ligados!ao!movimento!neorrealista!português,!

como! Júlio! Pomar,! Lima! de! Freitas,! Rogério! Ribeiro,! não! querendo! afirmar! que! estavam!

intimamente!ligados!a!este!movimento!político!e!social,!mas!sim!à!contemporaneidade!dos!anos!

40!e!50!do!século!XX.!Extremamente!decorativas,!as!Tapeçarias!de!Portalegre!são!obras!de!arte!

originais,! traduzindo! o! espírito! e! o! traço! do! pintor! respetivo,! sendo! uma! técnica! totalmente!

manual!(Perdigão, 2002).!

!
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Fig.'38'Domingo'Lisboeta,'Almada'Negreiros,'Tapeçarias'de'Portalegre.'

Dimensões!–!4100mm!X!2050mm!(tríptico)!!
http://www.mtportalegre.pt/pt/catalogo,!acedido!a!13!de!Março!de!2013.!

!

A! grande! responsabilidade! de! toda! esta! “construção”! recai! na! desenhadora! e! na!

tecedeira,! pois! são! elas! que! interpretam! o! desenho! do! artista,! que! será! posteriormente! um!

tapete.! A! desenhadora! tem! como! função! ajustar! o! desenho! do! artista,! aumentando! ou!

diminuindo,!consoante!o!tamanho!do!tapete,!recorrendo!a!um!papel!quadriculado!próprio,!sendo!

que! cada! quadrícula! corresponde! a! um! ponto! –! desenho! de! tecelagem.! Posteriormente,! a!

desenhadora! cria! os! contornos! de! todos! os! elementos! do! desenho,! formas! e! cores,! passando!

posteriormente!todo!este!trabalho!à!tecedeira,!iniciando!o!processo!de!tecimento.!A!escolha!dos!

matizes! é! crucial,! caso! não! correspondam! ao! original,! a! tapeçaria! pode! perder! legitimidade! e!

impacte;! para! tal,! as! fábricas! detém! um! vasto! espólio! de! cores! (cerca! de! 7000),! de!maneira! a!

compor!qualquer! trama!decorativa60.!Após!selecionadas!as!cores!a!utilizar,!o!desenho!original!é!

colocado! no! tear! vertical! e! é! iniciado! o! processo! manual! de! tecelagem,! criando! assim! uma!

ampliação! ou! diminuição,! em! lã,! do! desenho! do! autor.! A! construção! da! tapeçaria! dáLse! na!

horizontal,!a!cada!passagem!de!trama!decorativa!passaLse!uma!fina!trama!de!ligação,!ficando!esta!

escondida! pela! primeira,! conseguindoLse! estruturas! únicas.! As! Tapeçarias! de! Portalegre! são!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
60!A!trama!decorativa!é!o!esquema!de!tecelagem,!composta!por!oito!cabos,!permitindo!assim!misturar!fios!
de! diferentes! cores,! criando! efeitos! de! profundidade,! transparência,! sobreposição.! Toda! a! trama! é!
concebida!em!lã,!correspondendo!a!uma!densidade!de!2500!pontos/dm2.!
!
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extremamente!reconhecidas!devido!ao!desenho!original!de!artista!e!a!todo!o!trabalho!que!é!feito,!

desde!a!escolha!das!cores,!dimensões!da!peça,!técnica!aplicada!(Perdigão, 2002).!

Todas! as! peças! são! limitadas! entre! 1! a! 8! exemplares,! autenticados! pelo! artista! no!

bolduc61.!São!muitos!os!artistas!que!já!viram!as!suas!obras!tecidas,!sendo!algumas!feitas!a!convite!

e! outras! a! pedido! do! próprio! artista,! vendo! assim! disseminados! os! seus! conceitos! e! valores!

humanistas!(Fortunato, 2013).!

!

11.17'Bordados'de'Nisa'
!

Não!se!sabe!ao!certo!a!data!de!surgimento!deste!tipo!de!bordado,!mas!sabeLse!que!é!uma!

tradição! secular.! O! principal! motivo! de! produção! deste! tipo! de! bordado! era! pela! época! do!

casamento,! tal! como! nas! Colchas! e! Bordados! de! Castelo! Branco.! Os! Bordados! de! Nisa! eram!

utilizados!nas!colchas!das!camas!das!noivas,!normalmente!produzidos!pelas!próprias,!invejando!as!

demais! jovens! solteiras!que!as! admirassem.!Certo!é!que!as! jovens!bordadeiras! eram!ensinadas!

pelas! anciãs,! mas! com! o! prolongamento! da! escolaridade! obrigatória,! acabaram! por! se! perder!

muitas!destas!tradições,!pois!as!jovens!ficavam!sem!tempo!para!todos!estes!trabalhos!manuais.!O!

tempo! devassou! esta! arte,! sendo! atualmente! difícil! encontrar! bordados! de! extrema! qualidade!

ancestral,! como! os! que! eram! produzidos! nos! séculos! XIX! e! XX.!Muitas! vezes! já! se! começam! a!

observar! bordados! executados! através! de! maquinaria! industrial,! o! que! resulta! em! bordados!

menos!cuidados!e!morosos.!Por!outro! lado,!as!encomendas! feitas!atualmente!são!baseadas!em!

revistas! contemporâneas,! as! quais! retiram! o! carácter! popular! português! dos! Bordados! de!Nisa!

(Calvet de Magalhães, 1995).!

 

“As! rendeiras! estão! sentadas! em! tripeças,! junto! das! portas,! vestidas! com!

trajes! característicos! f! saias! escuras! com! barras! claras,! roupinhas! de! pano,!

lenço!traçado!sobre!o!peito,!e!mantinha!curta!na!cabeça!ou!o!clássico!chapéu!

nisense;! adornamfse! com! gargantilhas! e! fios! de! ouro,! onde! predominam! os!

antigos! hábitos! de! Cristo,! de! ouro! esmaltado.! Algumas! delas,! com! rebolo!

(almofada)! sobre! os! joelhos,! vão! fazendo! as! rendas! de! colchete,! das! mais!

complicadas,! rendas! de! rebolo! (bilros), ! ou! fazendo! renda! de! agulha,! que!

servem,! as! mais! das! vezes,! para! colchas,! que! levam! anos! a! compor! e! que!

gerações! guardam!nos! arcazes,! servindo! somente!nos!dias! festivos!de!bodas!

ou!baptizados.!A! indústria!das! rendas!de!Nisa,! restringida!ao!uso! local, !nota!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
61!Certificado!de!autenticidade,!o!qual!inclui!o!título!da!pintura,!o!número!e!dimensões!da!peça.!
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certo! desenvolvimento! no! labor! das! rendeiras,! pela! exportação! de!muitos! e!

belos!exemplares.”!
!

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! In !Bordados!e!rendas!de!Portugal, !Coleção!Educativa,!Série!N,!nº!10 (
 
!
! Existem!vários!tipos!de!Bordados!de!Nisa,!revelados!pelos!diferentes!pontos!existentes!ou!

aplicações:!Alinhavados,!Xailes,!Coberjões!ou!Cobertores!Bordados,!Aplicações!em!feltro,!Renda!

de! Agulhas,! Renda! de! Bilros,! Frioleiras.! É! nos! Alinhavados! nisenses,! também! conhecidos! por!

Desfiados,!Ramos(de(Panos!ou!Caramelos((bordados!antigos)!que!fica!patente!o!expoente!máximo!

dos!Bordados,!pensandoLse!que!advêm!dos!bordados!italianos!do!século!XV.!O!tecido!que!serve!

de!base!ao!bordado!é!preferencialmente!o! linho,!em! todo!o! caso! também!pode! ser!utilizado!o!

alinhado!que!é!um!composto!de! linho!e!algodão;!mas!também!o!panoLcru,!que!é!normalmente!

utilizado!pelas!classes!menos!favorecidas!(Calvet de Magalhães, 1995).!!

A! característica! do! Alinhavado! é! o! retirar! das! linhas! que! se! encontram! em! excesso,!

obtendoLse!vazios!nos!desenhos!bordados.!Os!restantes!pontos!são!guarnecidos!a!ponto!de!crivo.!

Todo!o!desenho!é!delimitado!a!ponto!de! cordão,!um!ponto! simples!que! serve! somente!para! a!

bordadeira!ter!noção!das!margens!dos!desenhos.!O!desenho!é!posteriormente!bordado!a!ponto!

de! crivo,! que! recorre! a! fios! enrolados,! tornando! o! bordado!muito! resistente! e! duradouro.!Nos!

bordados! antigos,! também! conhecidos! por! caramelos,! o! ponto! era! executado! de! maneira!

diferente! dos! alinhavados! atuais,! pois! não! havia! tecido! por! desfiar,! então! os! desenhos! eram!

conseguidos! através! do! ponto! de! passagem,! preenchendo! assim! as! quadrículas! que! formam! o!

desenho!(Calvet de Magalhães, 1995).!!

Este! fenómeno! ocorrido! nos! caramelos! acontecia! provavelmente! por! não! haver! papel!

químico!para!auxilio!no!decalque!dos!desenhos.!Assim,!os!desenhos!eram!recortados!em!papel!e!

alinhavados!ao!tecido,!recorrendo!a!alfinetes!para!fixáLlos!numa!almofada,!onde!se!começava!a!

tirar!os!fios!e!a!bordar!o!crivo!e!os!recortes.!A!temática!é!maioritariamente!vegetalista,!motivos!

florais! e! naturais,! mas! no! caso! dos! caramelos,! era! bastante! mais! variada:! figuras! humanas,!

animais,! cruzes,! formas! geométricas,! florões,! flores,! folhas.! Qualquer! desenho! pode! servir! de!

mote! ao! Bordado! Alinhavado! de! Nisa,! podendo! posteriormente! ser! aplicado! em! almofadas,!

centros! de! mesa,! panos,! cortinas,! lençóis,! fronhas,! toalhas,! bases! de! copos,! vestuário,! muitas!

vezes!associado!às!rendas!de!bilros!(Calvet de Magalhães, 1995).!

! Os!Xailes!bordados!são!uma!peça!essencial!do!traje!típico!de!Nisa,!acabando!por!ser!uma!

peça! importantíssima!para!os!nisenses,!na!qual! também!são!aplicados!os!Bordados.!A! técnica!é!

semelhante! à! anterior! relatada,!mas! o! tecido!utilizado!para! a! execução!do! xaile! é!merino.!Nos!

xailes!antigos,!também!conhecidos!por!cachenés,!utilizavaLse!lã!e!atualmente!utilizaLse!fibra,!pois!
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é!um!tecido!mais!económico.!Os!xailes!mais!conhecidos!são!os!de!cor!preta,!com!desenhos!florais!

coloridos,! fazendo! um! contraste! gritante! de! matizes;! mas! também! existem! xailes! brancos,!

utilizados! principalmente! na! época! carnavalesca,! conjugados! com! a! saia! de! feltro! encarnada!

Depois! de! tudo! bordado,! remataLse! toda! a! bordadura! do! xaile! com! agulha! de! croché,! sendo!

posteriormente!executadas!as!lérias!ou!franjas(de(rabinho(de(gato,!vulgarmente!assim!conhecidas!

por!serem!extremamente!macias!(Calvet de Magalhães, 1995).!
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11.18'Síntese'conclusiva'
!
! A!vasta!planície!estendeLse!por!quilómetros!como!um!tapete,! liso!e! simples,!onde! tudo!

assenta!de!maneira!ingénua,!como!se!tratasse!de!uma!encenação.!A!planície!é!o!marco!da!região!

alentejana,!da!qual!a!Agricultura!é!tarefa!regular.!O!Azeite!proveniente!das!oliveiras!e!a!Cortiça!

proveniente!dos!sobreiros!são!as!duas!espécies!agrícolas!mais!produzidas!na!região.!!

! Ao!nível!artísticoLcultural!existem!imensos!artefactos!que!compõem!o! leque!objetual!da!

Cultura! Popular! Portuguesa,! maioritariamente! provenientes! da! inventiva! pastoril,! como! as!

dedeiras!de!cana,!chamariz!de!perdiz,!objetos!que!eram!produzidos!enquanto!o!gado!se!passeava!

pela!planície,!ocupando!assim!os!tempos!mortos.!!

! A! barrística! alentejana! é! bastante! vasta,! sendo! produzida! em! dois! grandes! centros! de!

Artesanato!S.!Pedro!do!Corval!e!Estremoz.!O!barro!de!S.!Pedro!do!Corval!focaLse!na!louça!utilitária!

de! cozinha,! como! pratos,! taças,! copos,! tendo! sempre! o! cunho! alentejano! que! são! as! figuras!

campestres!e!de!lavoura!desenhadas!no!centro!das!peças.!Também!em!Estremoz!o!Barro!é!ponto!

forte,! como!provam!as! Irmãs!Flores,!bonequeiras!de!profissão,! com!as! suas!peças!de!encantar.!

Todas! as! áreas! artísticas! são! tratadas! de! uma! maneira! especial! no! Alentejo,! as! tapeçarias! de!

Arraiolos! e! Portalegre! são!mais! um!marco! da! engenhosa! visão! alentejana,! criando! exemplares!

únicos,!marcantes.!Os!Bordados!de!Nisa!são!também!um!exElibris!da!região,!principalmente!nos!

cachenés! e! xailes.! A! utilização! de! materiais! vernaculares! acaba! por! ser! uma!maisLvalia! para! a!

região,! como! no! caso! das! mantas! alentejanas,! as! quais! são! produzidas! com! lã! de! ovelha!

alentejana,!produzidas!por!mãos!alentejanas!e!exportadas!para!todo!o!mundo.!
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Capítulo'12'–'Algarve!
!
!

12.1'Nota'introdutória'
!
!

Situado!no!extremo!Sul!de!Portugal,!o!Algarve!é!uma!região!que!vive!essencialmente!do!

Turismo.! O! seu! solo! é! bastante! diversificado,! contando! com! três! zonas! distintas:! a! serra,! o!

barrocal!e!o!litoral!(Medeiros et al, 1982).!!

Toda! a! herança! trazida! pelo! povo! árabe! é! ainda! fervorosamente! acatada! pelo! povo!

algarvio,!entre!os!quais,!grandes!apainelados!de!azulejos!hispanoLmouriscos!que!vieram!durante!

o! século! XV! pontuar! as! habitações! algarvias! e,! que! perduraram! até! à! contemporaneidade.! O!

quotidiano! arábico! foi! herdado! e,! tanto! na! arquitetura,! como! nos! objetos! utilitários,! quer! de!

trabalho!agrícola,!quer!de!uso!doméstico.!Sendo!pontuada!por!um!vasto!leque!de!praias,!a!região!

litoral! é! a! maior! atração! turística,! desenvolvendo! assim! a! economia! regional.! Quanto! à!

Agricultura,!os!principais!produtos!são!a!laranja,!o!tomate,!a!amêndoa!e!o!figo.!Estes!dois!últimos!

muito!utilizados!na!Doçaria!Tradicional,!principalmente!nos!bolinhos!de(amêndoa(em(miniatura,!

com!formas!zoomórficas,!vegetalistas (Confraria dos Gastrónomos do Algarve, 2005).!

!

12.2'Chaminé'
!
!

A! chaminé! mourisca! é! o! marco! da! região! algarvia.! Em! cada! rua! das! pequenas! vilas!

pitorescas!algarvias,!podemLse!vislumbrar!às!centenas.!A!sua!forma!pouco!importa,!mas!existem!

de!várias! feições:! redondas,!prismáticas,!quadrangulares,! rectangulares,! simples,!elaboradas.!As!

chaminés!são!mais!um!reflexo!da!ocupação!de!outros!povos!na!nossa!cultura,!neste!caso,!sabeLse!

que! as! chaminés! advêm! dos! mouros,! também! conhecidas! por! chaminés! mouriscas.! A! zona!

predominante!da!ocupação!árabe!foi,!claro!está,!no!sul!do!país!(Algarve!e!Alentejo),!local!onde!se!

encontram! as! melhores! réplicas! desses! imemoráveis! tempos.! Nesta! região! não! havia! chaminé!

igual,! mais! ou! menos! ornamentadas,! as! chaminés! eram!motivo! de! prestígio! e! vaidade,! sendo!

costume!o!mestre!pedreiro!perguntar!ao!cliente!quantos!dias!queria!de!chaminé,!para!perceber!

realmente!o!valor!da!mesma!e!o!tempo!que!demoraria!a!erigir,!pois!quanto!mais!delicada,!sinuosa!

e!difícil!fosse,!mais!cara!sairia,!pois!o!mestre!despenderia!mais!tempo.!A!coloração!predominante!

é! o! branco! cal,! ainda! assim! existem! algumas! variações! que! recaem! nos! tons! ocre! e! azuis,!

matizando!as!simples!ranhuras!ou!mesmo!os!complicados!e!belos!rendilhados.!A!chaminé!assinala!
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e!presencia!pessoas!nas!casas,!sendo!um!bom!indício!do!estado!meteorológico,!servindo!também!

para!marcar!a!data!de!construção (Reis, 2012).!

!

!
Fig.'39'Chaminé'algarvia,'Tavira.''

Fonte:!investigador,!2012.!

!

'
!
!
!

'
!
!
!
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12.3'Cataplana'
!
!

É!considerada!a!“avó”!da!panela!de!pressão,!comparada!com!a!panela!de!ferro!fundido!ou!

a! tajine62!marroquina,! a! cataplana! é! um! recipiente! para! cozinhar! alimentos! típico! do! Algarve,!

sendo! o! termo! homónimo! utilizado! para! descrever! o! que! lá! é! cozinhado.! A! sua! forma! é!

característica,!possuindo!duas!partes!côncavas!que!se!encaixam!com!recurso!a!uma!dobradiça!e,!

por!vezes!pode!ser!trancada.!A!cataplana!original!é!de!cobre!ou! latão,! já!as!que!são!concebidas!

mais! recentemente! são! de! alumínio! e! banhadas! a! cobre,! conferindoLlhe! a! aparência!

característica.! Muitas! são! as! comidas! que! podem! ser! preparadas! na! cataplana,! mas!

preferencialmente!preparaLse!marisco,!carne!de!porco!e!vegetais!(Cataplana: história, 2012).!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
62!É!uma!panela!árabe!especial,!utilizada!na!confecção!de!diferentes!comidas,!concebida!a!partir!de!barro!
cozido,! pintado! ou! envernizado.! Esta! resiste! a! temperaturas! elevadas! de! cozedura! e! é! dotada! de! uma!
tampa!cónica,!concebida!de!forma!a!que!o!vapor!condensado!volte!para!o!fundo!da!panela.!
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12.4'Síntese'conclusiva'
!
!
! A! região! algarvia! é! extremamente! influenciada! pelos! mouros! que! lá! permaneceram!

durante!alguns!anos,!até!serem!expulsos!por!D.!Afonso!I.!A!cultura!mourisca!está!muito!patente!

na! região,!principalmente!em!Azulejaria!que! cobre! igrejas,! capelas,!praças,!habitações,! coretos,!

bancos.! A! nível! objetual,! testemunhaLse! a! chaminé! que,! apesar! de! ser! um! elemento!

arquitectónico,! é! o! artefacto! que! simboliza! toda! a! região! algarvia.! Também! de! influência!

mourisca,!a!chaminé!é!o!exElibris!do!Algarve,!podendo!ser!observada!em!variadas!habitações.!A!

cataplana! é! uma! das! comidas! mais! apreciadas! na! região! e! o! próprio! objeto! de! concepção!

homónimo! é! um! artefacto! cheio! de! valor! cultural,! muitas! vezes! utilizado! como! adereço! de!

decoração,!também!ele!herdado!dos!mouros.!

! O!Algarve!vive!essencialmente!do!Turismo!e!da!Agricultura,!especialmente!da!cultura!da!

amêndoa,!figo!e!laranja.!São!estas!frutas!que!acabam!por!ser!extremamente!utilizadas!na!doçaria!

tradicional! algarvia,! área! onde! se! pode! encontrar! uma! variedade! de! soluções! diferentes! de!

apresentação,! arriscando! a! afirmar!que! foi! no!Algarve!que! começou! a! arte! do!Cake(Design.!Os!

doces! algarvios! são! autênticas! obras! de! arte! comestíveis,! desde! figuras! zoomórficas! a! frutas,! o!

imaginário!tradicional!de!doçaria!algarvio!é!extremamente!variado!e!rico,!acabando!por!ser!o!foco!

de!“objetos!populares!culturais”.!!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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Capítulo'13'–'Materiais'de'construção'
!
!

13.1'Nota'introdutória'
!
!

O! capítulo! dos! Materiais! é! bastante! importante! para! a! implementação! do! projeto.!

Através!deste!capítulo!consegue!perceberLse!os!materiais!portugueses!e!as!condições!técnicas!ou!

seja,! a! maneira! de! poderem! ser! utilizados! e! conjugados,! dando! a! visão! holística! pretendida.!

Assim,! irá! procederLse! a! uma! breve! descrição! dos! materiais,! os! quais! serão! posteriormente!

catalogados,! facilitando! a! procura! dos! materiais! a! implementar! em! projeto.! O! catálogo! de!

materiais! acaba! por! ser! uma! síntese! de! possíveis! combinações,! retratando! as! necessidades!

projetuais!e!sintetizando!as!suas!capacidades!técnicas!e!práticas.!

!
Fig.'40'Esquema'dos'Materiais'de'Construção'por'áreas.'

Materiais!de!
Construção!

Pavimento!
• Parquet!
• Soalho!
• Mosaico!

Paredes!e!Tectos!
• Estuque!
• Pintura!
• Azulejo!
• Barro!vermelho!

Ornamentos!
• Talha!dourada!
• Cortiça!
• Pedra!
• Papel!parede!
• Estuque!marmoreado!
• Tecido!
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13.2'Pavimento'
!
!
! O!pavimento!é!uma!superfície!horizontal!que!é!a!base!de!todo!o!ambiente,!é!o!suporte!de!

todos!as!matérias!que!se!encontram!acima!deste,!desde!pessoas,!mesas,!cadeiras,!acabando!por!

ser!através!do!pavimento!que!se!consegue!manter!viva!a!movimentação!nos!espaços.!Quando!se!

pensa!em!colocar!um!pavimento!deveLse!ter!em!atenção!o!gosto!e!o!estilo!da!divisão,!o!custo!do!

revestimento,! e! as! características! técnicas! (aplicação,! resistência,! durabilidade,! humidade,!

condutibilidade!térmica!e!acústica)!(Cusa, 1997).!

13.2.1'Parquet'
!
!

A! madeira! natural! quando! aplicada! como! pavimento! é! conhecida! como! soalho! ou!

parquet,!mas!existem!ainda!outras!nomenclaturas!para!o!efeito,!daí!ter!escolhido!a!nomenclatura!

<parquets>! por! ser! uma! denominação! mais! abrangente,! envolvendo! assim! todos! os! tipos! de!

pavimentos!de!madeira.!

! O! pavimento! de! madeira! é! considerado! um! dos! principais! elementos! de! qualquer!

ambiente!de!um!espaço,!pois!é!um!material!duradouro,!confortável!e!visualmente!interessante.!A!

sua!aplicação! recai!principalmente!em!salas!e!quartos,!devido!à! inexistência!de! zonas!húmidas,!

mas!com!a!evolução!dos!materiais,!já!existem!madeiras!que!são!concebidas!à!base!de!polímeros!

que! podem! ser! perfeitamente! aplicadas! em! zonas! húmidas,! sem! risco! de! expansão! e!

posteriormente!apodrecimento,!aquando!do!contacto!prolongado!da!água!com!a!madeira.!É!um!

elemento! quente! por! excelência,! capaz! de! isolar! térmica! e! acusticamente! um! ambiente,! pois!

absorve!os!impactes!e!evita!as!trocas!de!massas!quentes!/!frias!(Cusa, 1997).!!

No! que! respeita! à! classificação! dos! pavimentos! de! madeira,! ainda! existem! algumas!

dúvidas!e!confusões,!mas!existem!cinco!principais!pavimentos!inerentes!à!madeira:!

1. Estrados!

2. Soalhos!ou!solhos!

3. Parquet!colado!

4. Parquet!hidráulico!

5. Pavimento!flutuante!!

!

Os! Estrados! são! pavimentos! muito! arcaicos,! concebidos! por! tábuas! e! réguas! maciças,!

normalmente!com!o!acabamento!encerado.!PensaLse!que!são!os!antecessores!dos!pavimentos!de!

ripas! ou! solhos.! É! um! tipo!de!pavimento! característico! de! algumas! zonas! de! Portugal,! também!
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utilizado! em! exposições! itinerantes,! pois! é! de! fácil! instalação! em! feiras,! stands,! barracas,!

armazéns.!No! exterior! é! bastante! utilizado! em! terraços,! jardins,! solários,! não! esquecendo! que,!

neste! caso,! as! juntas! deverão! ser! mais! largas,! podendo! a! madeira! dilatar! pela! ação! do! calor,!

permitindo,!por!outro!lado,!a!evacuação!da!água!da!chuva!ou!qualquer!outra!procedência!(Cusa, 

1997).!

Soalhos!ou!Solhos!é!a!denominação!atribuída!ao!pavimento!que!é!constituído!por!tabuas!

maciças!ou!laminadas!de!madeira,!que!se!unem!entre!si!por!meio!de!juntas!de!assemblagem63.!A!

característica! fundamental! deste! tipo! de! pavimento! é,! tal! como! nos! Estrados,! que! as! suas!

componentes!não!são!colocadas!diretamente!sobre!o!suporte,!mas!sim!por! intermédio!de!ripas!

(sarrafos),!também!estes!de!madeira,!nas!quais!se!colocam!pregos!de!aço.!Este!sistema!acaba!por!

criar!uma!pequena!“caixaLdeLar”!entre!o!suporte!e!o!soalho,!fazendo!com!que!aumente!o!tempo!

de!duração!do!material! e!o! conforto.! É! aqui!que! reside!a!maior!diferença!entre!o! soalhos!e!os!

ditos! parquets,( estes! segundos! que! são! fixos! por! meio! de! produtos! adesivos! (colas)! e! são!

concebidos! com! peças!mais! pequenas.! PensaLse! (c.! 1950)! que! o! soalho! era! de! pior! qualidade,!

certo!é!que,!atualmente!não!existem!grandes!diferenças!ao!nível!do! tempo!de!duração!e,!claro!

está,! na! qualidade! do!material.! Atualmente! ainda! existe! uma! grande! confusão! entre! soalho! e!

parquet,! também! porque! o! pavimento! flutuante! (soalho! ou! parquet)! veio! influenciar! a!

pavimentação! contemporânea;! pensaLse! também! que! o! soalho! é! de! inferior! qualidade,! pois!

lembra! os! estrados! antigos,! mas! com! a! evolução! da! técnica,! consegueLse! obter! soalhos! de!

extrema!qualidade!(Cusa, 1997).!

O!parquet!colado!é!um!tipo!de!revestimento!de!pavimento!que!utiliza!tacos!de!madeira,!

normalmente!de!pequeno!tamanho,!apresentando!características!inconfundíveis:!

• As! peças! dispõemLse! encostadas! umas! às! outras,! a! topo,! não! se! unindo!

intimamente!por!assemblagem;!

• A!fixação!destas!peças!tem!lugar!por!fixação!ao!suporte,!utilizando!para!o!efeito!

uma!cola!adequada;!

! Este! pavimento! oferece! uma! grande! variedade! de! composições! geométricas,! estas! são!

realizadas! diretamente! em! obra.! Esta! tarefa! é! desempenhada! por! técnicos! competentes! que,!

determinarão! a! dificuldade! de! implementação! do! pavimento,! consoante! o! desenho! do!modelo!

escolhido!pelo! cliente.!De!maneira!a! facilitar!a!aplicação!e! reduzir!os! custos!de!mãoLdeLobra,! a!

indústria! desenvolveu! painéis! de! parquet( préLfabricados,! sendo! constituídos! por! mosaicos!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
63!A!assemblagem!é!a!maneira!de!encaixar!as!ripas!de!um!pavimento,!recorrendo!a!juntas!nas!extremidades!
das!ripas!ou!tábuas.!A! junta!mais!utilizada!é!à! inglesa,!mas!existem!outras!como!a!de!topo,!de!chanfro,!à!
portuguesa,!à!inglesa!de!macho!e!fêmea,!envaziadas.!!!
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quadrados! de!madeira,! fortemente! colados! por! resinas! sintéticas.! Cada! placa! pode!medir! 25! X!

25cm,!30!X!30cm,!40!X!40cm,!facilitando!a!aplicação!do!parquet((Cusa, 1997).(

(

! O!parquet! hidráulico! é! um! tipo! de! revestimento! semelhante! ao!parquet( colado,! sendo!

que!a!diferença!assenta!no!tipo!de!fixação.!Os!tacos!ou!tábuas!são!encostados!entre!si,!assentes!

numa! camada! de! isolador! asfáltico,! que! é! unida! à! placa! de! betão! ou! massame! (elemento!

hidráulico! à! base! de! cimento)! que! forma! o! piso.! Este! sistema! está! em! desuso,! tendo! sido!

substituído!por!sistemas!mais!rápidos!e!limpos!na!instalação!(Cusa, 1997).!

!

! O!pavimento!flutuante!é!um!sistema!revolucionário!dentro!da!gama!dos!pavimentos!de!

madeira,! tendo! sido! um! sucesso! na! Arquitetura! e! Design! contemporâneos,! devido! às! suas!

características:!

• As!peças!não!se!fixam!à!superfície!de!suporte,!mas!descansam!sobre!ele,!apoiadas!num!

manto!isolador,!encostado!à!superfície!de!suporte.!Para!criar!uma!superfície!lisa,!unemLse!

as!várias!peças!por!juntas!à! inglesa.! Inicialmente!as!juntas!eram!coladas,!mas!já!existem!

de!“click”,!o!que!torna!o!processo!muito!mais!rápido,!fácil!e!limpo;!

• As!peças!são!fornecidas!de!fábrica!com!a!superfície!superior!polida!e!envernizada,!pronta!

a! aplicar,! com! as! juntas! milimetricamente! conseguidas.! Assim,! o! pavimento! quando!

aplicado!não!necessita!de!mais!nenhum!trabalho,!como!acontecia!com!os!anteriores.!

!

No! caso! dos! soalhos! e! parquets! que! falámos! anteriormente,! depois! de! aplicados! na!

superfície!de!suporte,!terão!de!ser!afagados,!ou!seja,!alisar!toda!a!superfície!de!contacto,!obtendo!

uma! superfície! lisa,! sem! falhas.! Posteriormente! terá! de! se! aplicado! um! verniz! endurecedor,!

tornando!a!madeira! resistente!e!duradoura.!No!caso!do!pavimento! flutuante!não!existem!estas!

operações!de!afagamento!e!posterior!envernizamento.!O!material!que!compõe!o!soalho!(réguas!

grandes)! flutuante! é! à! base! de! laminados,! bem! como!do!parquet! (réguas! pequenas)! flutuante,!

mas!existem!alguns!estudiosos!que!declaram!que!o!soalho!flutuante!utiliza!réguas!maciças,!o!que!

evidentemente! não! é! real.! É! o! pavimento! mais! utilizado! na! Arquitetura! contemporânea,!

principalmente!em!quartos!e!salas!(Cusa, 1997).!

!

!

!

!

!

!
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!

!

!

!

!

!

!

Tab.'1'Variação'dimensional'de'algumas'madeiras'(em'percentagem)'da'dimensão'em'secas,'
para'saturadas'de'humidade.'

(Branco:!1995,!27)!
!
!
Madeira! Resistência!à!

compressão!axial!
em!daN!/!cm2!

Envelhecimento!com!
humidade!

Envelhecimento!
com!humidade!

(%!/!ano)!

Solicitações!
estáticas!(%)!

Solicitações!
dinâmicas!(%)!

Pinho! 70! 2!a!4!%!por!ano!e!
grau!de!humidade!

2! 66! 70!

Carvalho! 130! 2!a!4!%!por!ano!e!
grau!de!humidade!

0,5! 66! 70!

Freixo! 130! 2!a!4!%!por!ano!e!
grau!de!humidade!

2! 30! 35!

Castanho! 110! 2!a!4!%!por!ano!e!
grau!de!humidade!

0,5! 66! 75!

!

Tab.'2'Durabilidade'à'compressão'axial'e'perda'dos'valores'desta,'por'envelhecimento'ou'
esforços'prolongados.'

!(Branco:!1995,!66)!
!

13.2.2'Mosaico'
!
!

O! trabalho! de! assentamento! de! ladrilhos! (azulejos! e! mosaicos)! é! executado! pelo!

ladrilhador,! técnico! especializado! nesta! área.! Esta! designação! da! profissão! surgiu! com! o!

aparecimento! do!mosaico! hidráulico,! claro! que! já! existiam! ladrilhadores,!mas! eram! conhecidos!

por!trolhaLladrilhador!ou!simplesmente!trolha.!Os!materiais!existentes!são!imensos,!mantiveramL

se!os!tradicionais!azulejos!portugueses,!que!ainda!se!produzem,!mas!há!muitos!outros!inovadores!

(Branco, 1993).!!

Com! o! aparecimento! das! colas,! surgiram! novos! métodos! e! ferramentas,! capazes! de!

resolver!os!mais!difíceis!casos,!mantendoLse!os!materiais!e!as!técnicas!antigas.!SabeLse!ainda!que!

os! primeiros! mosaicos! foram! romanos,! utilizados! em! construções! monumentais,! assentes! em!

argamassa! de! cal.! Na! mesma! época! surgiram! os! mosaicos! de! pedra! desbastada! à! mão,! com!

ferramentas!extremamente!primitivas.!A!tijoleira!chegou!mais!tarde,!é!um!mosaico!mais!frágil!e!

Madeira! Radical!(%)! Tangencial!(%)! Madeira! Radical!(%)! Tangencial!(%)!

Choupo! 4! 8! Faia! 5! 12!

Tília! 7! 10! Ulmo! 5! 9!

Amieiro! 5! 7! Abeto! 4! 9!

Castanho! 4! 8! Pinho! 5! 8!

Carvalho! 5! 10! Mognos! 6! 8!

Freixo! 6! 8! Criptoméria! 4! 8!
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de!fácil!desgaste.!Destes!três!tipos!de!revestimento!mantemLse!!a!pedra!(hoje!serrada),!uma!vasta!

gama!de!ladrilhos,!tijoleiras,!mosaicos!de!barro!cozido,!mas!também!tijolos!com!o!mesmo!fim.!Os!

mosaicos!mais! utilizados! atualmente! são!de!10!X! 10cm!e!30!X! 30cm,! recursando!das!melhores!

técnicas!de!vidragem,!prensagem,!beneficiando!claro!da!evolução!tecnológica!(Branco, 1993).!

!

Material!! Dimensões!(em!cm)!

Tijoleira!quadrada! 30!X!30!X!4!

Tijoleira!rectangular! 30!X!15!X!4!

Tijoleira!quadrada! 30!X!21!X!3!

Tijoleira!rectangular! 23!X!11!X!3!

Tijoleira!tijolo!pavimento! 23!X!11,5!X!2,5!

Tijoleira!tijolo!pavimento! 32!X!16!X!3,5!

Tijoleira!tijolo!pavimento! 16!X!16!X!3,5!

Tijoleiras!triangulares! 16!X!16!X!3,5!

Tijoleiras!isolamento! 32!X!20!X!3!

Tijoleiras!isolamento! 50!X!20!X!3!

Tijoleira!rústica! 32!X!16!X!4!

Tijoleira!losango! 20!X!10!X!5!

Tijoleira!fita! 23!X!11!X!2!

Tijoleira!fita! 23!X!7!X!4!

Tijoleira!fita! 21!X!12!X!3!

!

Tab.'3'Tipos'e'dimensões'de'mosaicos.''

!
!
!

'
!
!

'
!
!
!
!
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13.3'Paredes'e'tectos'
!
!

O! revestimento! de! uma! parede! ou! de! um! tecto! é! semelhante,! pois! não! têm!

necessariamente! de! ser! tão! resistentes! como! o! pavimento,! que! é! pisado! por! pessoas! e! que!

suporta! com!o!mobiliário.! As! paredes! e! tectos! podem! ser! revestidas! ou! pintadas,! sem!grandes!

preocupações,! relativamente! às! resistências! dos! materiais.! EncontraramLse! então! algumas!

maneiras! e! estilos! diferentes! de! trabalhar! uma! parede,! dos! mais! clássicos! aos! mais!

contemporâneos,! permitindo! a! melhor! conjugação! com! o! projeto! de! Design! de! Ambientes! de!

Espaços!Comercias.!
!

13.3.1'Estuque'
!
!

É!um!tipo!de!revestimento!de!paredes!e!tectos!liso,!frio,!e!que!permite!receber!pintura!e!

que!serve!como!acabamento,!talvez!um!dos!mais!utilizados!na!construção!portuguesa!e!mundial.!

A! sua! composição! assenta! em! três!materiais:! gesso,! cal! e! água,! sendo! também! importante!um!

retardador!de!secagem!rápida.!O!gesso!é!o!material!mais!importante,!podendo!chamarLse!gesso!

estuque,! pois! podem! adicionarLse! outras! substâncias,! com! diversas! propriedades,! alterando! os!

efeitos.!O!gesso!utilizado!para!estuque!é!sulfato!de!cálcio!hidratado,!cozido!a!altas!temperaturas.!

A! sua! aplicação! pode! ser!manual! ou! projetado,! sendo! esta! última,! uma! prática! recente,! sendo!

mais!rápida!e!perfeita!a!aplicação.!Para!adornar!o!estuque!podeLse!utilizar!elementos!decorativos!

como!molduras,!sancas,! florões,! frisos,!aros!curvos!e!elípticos.!Estes!elementos!são! importantes!

para!introduzir!estilo!e!centrar!o!ambiente!em!épocas.!Deve!haver!coerência!entre!os!elementos!a!

aplicar,! originando! um! ambiente! coerente,! mediante! as! funções.! Existem! elementos! de!

enchimento,!ligamento!ou!união,!apoio!ou!amparo,!suspenso,!remate!(Morais, 2008).!

O! Estuque! esteve! imenso! tempo! sem! se! utilizar,! mas! com! a! queda! do! mundo! antigo,!

voltou!a!ser!utilizado!em!Itália,!durante!o!Renascimento!e!o!Maneirismo,!acabando!por!ter!tido!a!

sua!maior!expressão!no!Barroco.!Através!dos!conhecimentos!adquiridos!por!parte!dos!gregos,!os!

italianos!criaram!escolas!onde!se!aprendiam!a!conceber!estatuaria! interior!de!gesso,!bem!como!

revestimentos!decorativos,! tendo!por!base!o!gesso.!Estes!artistas!eram!conhecidos!por!mestres!

das!artes!do!Stucco.!Em!Portugal,!os!primeiros!vestígios!remontam!à!época!romana,! tendo!sido!

encontrados!vestígios!nas!ruinas!de!Conímbriga,!Tróia,!Marco!de!Canavezes!(Morais, 2008).!

!
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13.3.2'Pintura'
!
!

A!Pintura!surgiu!há!mais!de!sessenta!mil!anos,!mas!foi!apanágio!durante!muito!tempo!dos!

artistas.! Só! no! século! XVIII! e,! com! o! advento! da! Revolução! Industrial! se! começaram! a! fabricar!

tintas!industriais,!bastante!diferentes!das!primeiras,!também!conhecidas!como!tintas!decorativas.!

Foi! nesta! época! (século! XVIII)! que! se! criou! uma! barreira! entre! a! arte! de! pintar! e! “pintura”!

propriamente! dita,! sendo! a! segunda! executada! por! operários! especializados.! Posteriormente! e!

com!os!avanços!da!química,!foram!criados!aglutinantes!e!pigmentos!que!permitiram!que!qualquer!

individuo!pudesse!executar!as!suas!próprias!pinturas,!estas!tintas!ficaram!conhecidas!como!tintas!

“pronto!a!usar”,!pois!já!vêm!preparadas!de!fábrica!e!são!de!fácil!aplicação!(Vernon & David, 1970).!

A! Pintura! é! a! técnica! de! revestimento! de! Paredes! e! Tectos! mais! utilizada! nas! casas!

portuguesas! desde! tempos! remotos.! A! preparação! da! tinta! deve! seguir! algumas! normas,! de!

maneira! que! não! haja! alterações! ao! composto.! Primeiramente! deveLse!misturar!muito! bem! os!

componentes! da! tinta,! pois! há! a! tendência! de! sedimentação! dos! componentes! sólidos.! Este!

processo!de!mistura!pode!ser!feito!manualmente!com!uma!vareta,!envolvendo!e!mexendo!toda!a!

tinta,!mas! também! pode! ser! executado! com! recurso! a! um! berbequim,! sendo! o! processo!mais!

rápido!e!eficaz.!Se!ainda!assim!forem!encontrados!sarrafos,!deveLse! filtrar! toda!a! tinta!com!um!

passador! próprio! e,! caso! permaneçam,! adicionar! um! pouco! de! diluente! apropriado,!

homogeneizando!a!solução!(Branco, 1993).!!

!

A!tinta!é!um!produto!mais!ou!menos!líquido,!uma!mistura!homogénea!de!pó!branco!ou!

colorido! (pigmento)!e!um!aglutinante,!podendo! ter!um!aspecto!brilhante!ou!baço,!mas! sempre!

opaco.!Contrariamente!à!tinta,!o!verniz!dá!sempre!um!aspecto!brilhante!e!transparente.!

!

1.!Tintas!Baças!ou!Acetinadas!

• Tintas!de!água!–!pós:!para!interior!

• Tintas!vinílicas!–!para!exterior!!!

• Tintas!de!látex!–!para!interior!

• Tintas!silicatadas!–!para!interior!e!exterior!

• Tintas!acrílicas!–!para!interior!e!exterior!

• Tintas!gliceroftálicas!normais!–!para!interior!e!exterior!

• Tintas!gliceroftálicas!gelificadas!–!para!interior!e!exterior!

!
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A! secagem! destas! tintas! é! geralmente! rápida,! podendo! demorar! entre! 20!minutos! a! 2!

horas,!consoante!o!material,!as!condições!atmosféricas!e!o!modo!de!aplicação.!

!

2.!Tintas!brilhantes!ou!lacas!

!

• Tintas!de!óleo!de!linho!normais!

• Tintas!de!óleo!de!linho!polimerizadas!

• Tintas!gliceroftálicas!

• Tintas!lacadas!

• Tintas!esmaltadas!

!

As! tintas!de! linho!normais!estão!cada!vez!mais!em!desuso,!devido!à!difícil! aplicação,! sendo!

substituídas! pelas! tintas! gliceroftálicas! ou! lacas,! as! quais! são! de!mais! fácil! aplicação.! Todas! as!

tintas!são!de!aplicação!pronta!e!laváveis,!vindo!preparadas!de!fábrica,!com!exceção!dos!pós.!

!

3.!Tintas!diversas!

!

• Tintas!negras!ou!verdes!para!ferragens!

• Tintas!prateadas!ou!negras!para!chaminés!

• Tintas!negras!ou!verdes!para!quadros!escolares!

• Tintas!douradas!ou!prateadas!para!trabalhos!de!arte!

!

! Estas!tintas!estão!desatualizadas,!devido!à!evolução!tecnológica!que!acabou!por!substituiL

las!com!recurso!a!outro!tipo!de!material,!mais!resistente!e!com!menos!manutenção.!

!

4.!Vernizes!

!

• Verniz!para!barcos!

• Verniz!para!forros!

!

! Tanto!as! tintas!como!os!vernizes! têm!sempre!um!dissolvente,! tornando!assim!a!pintura!

mais!ou!menos! líquida,!mas! também!para! lavar!os!utensílios.!Dependendo!da! tinta,!poderLseLá!

utilizar:!água,!aguarrás,!essência!de!terebintina!ou!essência!vulgar!(Vernon & David, 1970).!
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Antes!de!se!começar!a!pintar!a!parede!ou!tecto,!deveLse!preparar!o!receptor!de!tinta!com!

primários! e/ou! selantes! antiLalcalinos.! Esta! aplicação! destes! produtos! é! importante,! obturando!

assim! todos! os! poros! e! depressões! que! eventualmente! existam! na! superfície,! formando! uma!

superfície! lisa!e!sem! impurezas,!pronta!a! receber!a! tinta!definitiva.!A!aplicação!do!selante!deve!

ser!executada!com!trincha!ou!pincel,!sendo!que!a!primeira!demão!deve!ser!generosa,!aplicandoL

se! posteriormente! outra! camada,! de! maneira! a! remover! os! excessos! da! primeira! aplicação,!

regularizando!assim!a!espessura!da!película!protetora.!Para! tapar!alguma!mossa!ou! racha!deve!

utilizarLse! betume,!mas! na!mínima! quantidade! possível! e,! em! várias! camadas,! pois! ao! secar,! o!

betume!contrai,!só!depois!de!seco,!deve!ser!lixado!e!posteriormente!pintado!(Branco, 1993).!

A!aplicação!do!acabamento!tem!de!ser!efetuado!com!calam!e!serenidade,!pois!é!processo!

complexo!de! espalhar! tinta! e! deve! ser! executado! sem! correntes! de! ar,! sendo!estas,! por! vezes,!

portadoras! de! pequenos! insectos! e! poeiras! que! podem! destruir! o! acabamento! final.! Outro!

cuidado!a!ter!é!não!utilizar!trinchas!novas!na!aplicação!de!esmaltes!ou!vernizes,!podendo!acabar!

por!libertar!algumas!cerdas!mal!fixadas.!Assim!sendo,!a!aplicação!do!esmalte!deve!ser!executado!

em! dias! secos,! ao! abrigo! de! correntes! de! ar! e! utilizando! pinceis! e! trinchas! já! utilizadas!

anteriormente.!A!distribuição!de!tinta!deve!ser!uniforme,!evitando!acumulações!nas!depressões!e!

curvas,! cantos! e! arestas,! pois! estas! originariam! engelhamentos! e! dificuldades! de! secagem.! Os!

pinceis! não! devem! ser! mergulhados! totalmente! na! tinta,! apenas! até! metade! do! tamanho! das!

cerdas,!não!invadindo!assim!o!“copo”!do!pincel!e!consequentemente!enrijamento.!A!distribuição!

deve! ser! feita! primeiramente! num! sentido,! em! passagens! paralelas! e,! posteriormente! em!

passagens!perpendiculares!às!primeiras,!sem!esforço!e!com!mais!tinta!(Branco, 1993).!

Se!forem!cumpridos!todos!estes!paços!de!preparação!da!superfície,!uma!demão!de!tinta!

por!superfície!será!suficiente!para!cobrir!eficazmente.!!

No!caso!das!tintas!aquosas,!todos!estes!processos!são!semelhantes,!sabendoLse!antemão!

que!a!tinta!aquosa!requere!uma!subcapa!constituída!por!tinta!de!acabamento!diluída!em!10%!de!

água,! sendo! a! demão! final! mais! fácil! de! aplicar,! não! tendo! aspecto! brilhante! ou! de! alta!

viscosidade.!Esta!tinta!pode!ser!aplicada!com!rolos!de!distribuição,!que!além!de!ser!mais!rápido,!

exige!menos!preceito!e!cuidados!(Branco, 1993).!

A!aplicação!de!vernizes!processaLse!da!mesma!maneira,!sendo!!fundamental!a!preparação!

das!superfícies!nas!quais!será!aplicado!o!verniz.!Todos!os!processos!se!mantêm!mas,!antes!de!se!

aplicar!o!verniz,!deveLse!passar!um!pincel!de!certas!rígidas,!retirando!o!pó!resultante!das!lixagens.!

O! verniz! deve! ser! diluído! com!diluente! apropriado!ou! com! tapaLporos! com! cor! incorporada!ou!

não.!Em!superfícies!muito!porosas,!por!vezes!é!necessário!duas!demãos!de!tapaLporos,!evitando!

assim!o! acumulo!de! verniz.! Posteriormente! à! aplicação!de! tapaLporos,! deve!passarLse! uma! lixa!
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fina,!limpandoLse!de!seguida!com!um!pano!húmido,!fornecendo!assim!uma!superfície!limpa!e!sem!

impurezas,!preparada!para!a!recepção!do!verniz!(Branco, 1993).!

13.3.2.1'Cal'e'ocre'
!
!

São!materiais!de!Pintura!que!são!utilizados!na!casa!popular!portuguesa.!Não!têm!muito!

em! comum,! apenas! foram! aglutinados,! pois! são! ambos! utilizados! na! pintura! da! casa! popular!

portuguesa.!A!cal!nada!mais!é!que!óxido!de!cálcio,!também!conhecida!por!cal!viva!ou!cal!virgem,!é!

obtida!através!da!decomposição!do!calcário!a!900ºC.!As!suas!utilizações!e!aplicações!são!várias,!

mas!aqui!interessaLnos!as!sua!propriedades!ligadas!à!pintura.!A!“tinta”!que!se!adquire!através!do!

pigmento! cal! é!de! coloração!branca,!destinada!a! “caiações”,!principalmente!pinturas!exteriores!

de!habitações!e!muros.!

! A! ocre,! também! conhecida! no! Alentejo! como! “oca”! é! um! material! utilizado! desde! os!

primórdios! da! humanidade,! em! pinturas! rupestres.! É! utilizada! para! circundar! as! paredes!

exteriores!das!casas!de!algumas! regiões!alentejanas.!Atualmente!utilizaLse!mais!a! tinta!plástica,!

mas!era!regra,!utilizarLse!a!“oca”!como!remate!exterior!da!habitação!alentejana.!

13.3.2.2'Stencil'
!

O! stencil! é! uma! técnica! de! pintura! que! tem! por! base! um! molde,! molde! este! que! é!

normalmente! concebido! em! cartão,! podendo! através! dele,! ser! criada! qualquer! forma.! A! forma!

que!se!pretende!desenhar! terá!de! ser!vazada!do!cartão,! sendo!o!próprio!cartão!as!margens!da!

mesma.!A!pintura!pode!ser!variada,!bem!como!a!forma.!

!

13.3.3'Azulejo'
!
!

O! assentamento! do! Azulejo,! tarefa! denominada! por! azulejar,! é! executada! como! o!

assentamento! do! mosaico,! que! é! conhecida! por! ladrilhar,! pois! são! tarefas! e! materiais! muito!

semelhantes.! A! grande! diferença! é! que! o! Azulejo! é! utilizado! no! revestimento! de! paredes! e!

superfícies! planas! horizontais! que! não! sejam! pavimentos.! No! caso! dos! pavimentos! são!

normalmente!utilizadas!tijoleiras,!mosaicos!ou!ladrilhos!(Cusa, 1997).  

Existem!algumas!diferenças!nos!Azulejos,!mas!o!materialLbase!é!a!argila!cozida,!material!

este!que!é!utilizado!há!mais!de!4000!anos!como!acabamento!de!revestimento!de!paredes,!sendo!

provavelmente!o!recurso!arquitectónico!mais!antigo!que!se!conhece!para!decorar!paramentos.!A!

cozedura! desta! argila! é! normalmente! feita! a! 900oC,! de! maneira! a! obteremLse! peças! mais! ou!
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menos!puras,!dependendo!dos!aditivos!que!são!aplicados.!Existe!uma!panóplia!de!variedades!de!

produtos,!desenhos,!texturas!e!cores,!pertencendo!a!três!grandes!grupos:!

!

1. Produtos!cerâmicos!de!barro!coado;!

2. Produtos!cerâmicos!vermelhos,!esmaltados!e!vitrificados!(azulejos);!

3. Produtos!cerâmicos!brancos,!vitrificados!(grés).!

!

O!Azulejo!é!constituído!por!duas!partes:!

!

• O! suporte! ou!placa,! que! forma!o! corpo!do!próprio! azulejo,! o! qual! sugere! a! forma!e! as!

dimensões!pretendidas;!

• A!camada!de!verniz,!muito!mais!fina!do!que!a!primeira,!mas!que!cobre!toda!a!superfície!

da! peça,! conferindoLlhe! impermeabilidade,! resistência! ao! desgaste 64 ,! presença!

decorativa.!

!

Segundo!Juan!de!Cusa!1997)!os!azulejos!que!costumam!ser!utilizados!na!contemporaneidade!

são!de!formato!quadrangular!ou!retangular,!salvo!raras!exceções,!apresentandoLse!com!cerca!de!

dez!tamanhos!normalizados!(Cusa, 1997).!

!!

Azulejos!quadrados! Azulejos!retangulares! Azulejos!retangulares!

2!X!2!cm! 15!X!5!cm! 20!X!5!cm!

10!X!10!cm! 15!X!10!cm! 20!X!10!cm!

15!X!15!cm! ! 20!X!25!cm!!

20!X!20!cm! ! !

30!X!30!cm! ! !

'

Tab.'4'Tamanhos'normalizados'de'Azulejos.'

!

! O! assentamento! é! relativamente! fácil! de! ser! executado,! é! nas! juntas! de! colocação!que!

surge!algum!preceito.!A!largura!é!determinada!pela!separação!entre!as!extremidades!das!peças.!

Esta!largura!é!normalmente!proporcional!ao!tamanho!das!peças,!podendo!chegar!aos!6!ou!8mm!

ou!mais,!nas!peças!de!grandes!dimensões.!Em!condições!normais65,!as!juntas!devem!ter!entre!2!e!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
64!Esta!característica!está!mais!patente!nos!revestimentos!de!pavimentos.!
65!RefereLse!à!utilização!de!peças!de!150!X!150!mm!até!200!X!300!mm!
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3!mm.!Para!se!obter!um!revestimento!perfeito,!terLseLá!de!colocar!fio!para! ! limitar!as!áreas!das!

peças;!as!juntas!são!conseguidas!com!a!introdução!de!pequenas!cunhas!ou!palitos!que!auxiliam!e!

mantêm!a!devida!distância!entre!peças!(Cusa, 1997). 

As!juntas!têm!várias!funções,!sendo!as!mais!importantes!as:!

!

• De!tipo!mecânico;!

• De!aderência;!

• De!difusão!de!vapor!e!impermeabilização!à!água;!

• De!estética!.!

!

Existem!quatro!tipos!de!massas!de!preenchimento!de!juntas:!

!

• Massa!de!cimento!Portland;!

• Argamassa!de!cimento!dryLset;!!

• Argamassa!de!cimento!látex;!!

• Materiais!com!bases!orgânicas.!

!

A!massa!de!cimento!Portland!é!conseguida!através!de!cimento!cinzento!ou!branco,!sendo!

utilizada! em! juntas! que! não! ultrapassem!3!mm!de! largura.! Caso! passem!este! valor,! deverá! ser!

adicionada!areia!de!grão! fino!à!mistura! inicial,! numa!proporção!de!1:1!ou!1:3.!A! argamassa!de!

cimento!Portland!é! conseguida!através!de!produtos!préLfabricados!à!base!de!cimento,!areia!de!

granulometria! controlada,! resinas! sintéticas! e! outros! aditivos,! conferindoLlhe! uma! considerável!

retenção!de!água.!Poderão!ainda!ser!adicionados!pigmentos,!de!maneira!a!que!a!mistura!possa!

ser! colorida! a! gosto.! Esta! argamassa! é! impermeável,! mas! é! possuidora! de! baixa! resistência! a!

ácidos!e!bases,!sendo!admissível!um!intervalo!de!temperaturas!que!varia!entre!os!L30oC!e!os!80oC.!

A!argamassa!de!cimento!látex!é!semelhante!à!argamassa!de!cimento!dryLset,!a!única!variante!é!o!

látex! em! dispersão! aquosa.! Esta! argamassa! é! ideal! para! preenchimentos! mais! compactos,!

detendo! pouca! porosidade! e! absorção.! Porém,! revela! uma! elevada! resistência! à! abrasão! e! é!

elástica.! Os! materiais! com! bases! orgânicas! são! concebidos! através! de! borrachas! siliconizadas,!

poliuretano.!Existe!em!várias!cores,!proporcionando!às!juntas!um!carácter!elástico,!não!sofrendo!

retrações.!Contudo,!este!material!resiste!bem!à!humidade,!bem!como!a!químicos!(Cusa, 1997).!

!

! Segundo! Juan!de!Cusa! (1997),!o!alisamento!do! suporte!deve! ser! feito!por!profissionais,!

bem!como!a!aplicação!das!peças,!caso!contrário!poderão!acontecer!danos,!tais!como:!
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• Movimentos! ou! deformações! do! suporte,! causados! por! fatores! alheios! à! própria!

construção;!

• Utilização!de!materiais!defeituosos;!

• Falhas!na!execução!da!obra;!

• Penetração!de!humidade!no!interior!das!paredes.!

13.3.4'Barro'vermelho'
!
!

É!um!tipo!de! revestimento! final,!aplicado!sobre!alvenarias!como!pedra,! tijolo!ou!betão,!

constituído! por! produtos! de! barro! vermelho,! normalmente! executado! por! um! pedreiro.! Este!

revestimento!tanto!pode!ser!aplicado!como!pavimento!ou!em!paredes!(Branco, 1993).!

!

Tab.'5'Pedra'artificial'de'barro'vermelho'para'revestimento'de'paredes.'

(Branco:!1995,!52)!
!

S/!
grupo!

Material!de!base! Acabamento!na!face!
vista!

Dimensão,!designação!corrente!e!
observações!

A! Barro!vermelho,!por!
extrusão!

L! (23!X!85)!(6,5!X!3),!fita!moldurada!com!junta!
alegrada,!tipo!italiano.!
(21!X!7!X!4)!–!meio!tijolo!maciço.!Estes!dois!
tipos!para!revestimento!rústico!de!paredes!
interiores!e!exteriores!devem!assentarLse!
molhados!e!com!massa!bastarda.!

B! Faiança!antiga! Normalmente!com!
vidrado!e!pintura!
artística.!Mono!ou!
policromados.!

(14!X!14)!ou!(14,5!X!14,5)!–!azulejos!
decorativos!normalmente!pintados!à!mão.!O!
assentamento!deve!ser!feito!por!colagem,!com!
cola!penteada,!sobre!reboco!áspero.!

B1! Faiança!pobre!ou!
porosa!também!
designada!pasta!calcária!

Esmaltada!a!branco!ou!
cores,!com!ou!sem!
desenhos!decorativos.!

(10!X!10),!(11!X!11)!e!(15!X!15),!e!metades!de!
faixas!de!remate.!FabricamLse!com!arestas!
vivas!e!boleadas.!O!assentamento!é!igual!ao!B.!

C! Terracota!ou!argila!fina!
cozida!em!mufla!

Esmaltada!com!motivos!
ornamentais!e!vidrado!
artístico.!

(20!X!20),!(20!X!10),!azulejos!de!alta!qualidade!
e!classe!artística.!Assentamento!por!colagem!
como!a!anterior!ou!por!pontos.!

C1! Terracota!em!pastilhas! Esmaltada!com!motivos!
ornamentais!e!vidrado!
artístico.!

(20!X!20),!(2!X!4),!(3!X!3)!e!(3!X!1,5)!o!
assentamento!é!igual!ao!anterior.!Assente!com!
o!papel!colado!de!fábrica!e!com!calda!de!
cimento!e!cal!em!pasta!penteada,!sobre!
reboco!áspero.!

D! Grés!ou!argila,!
corrigida,!prensada!em!
seco!e!cozida!a!alta!
temperatura!

Cor!natural!obtida!na!
mistura!de!argila.!

(2!X!2),!(2!X!3),!(4!X!4)!e!(5!X!5),!lisas!ou!com!
relevo.!Assente!como!a!anterior.!
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13.3.4.1'Tijoleira'de'barro'vermelho'(barro'coado)'
!
!

A! tijoleira! de! barro! vermelho! é! a! representação!mais! simples! de! azulejo! da! família! das!

cerâmicas!e!também!a!mais!antiga.!Nos!anos!60!tornouLse!muito!popular,!surgindo!em!forma!de!

pequenas! peças! rectangulares,! que! eram! aplicadas! imediatamente! em! cima! do! reboco! ou! em!

paredes!nuas!de!betão.!O!acabamento!final!deste!revestimento!assemelhaLse!a!uma!construção!

de!tijolo!(Cusa, 1997).!

É!uma!das!maneiras!de!como!o!barro!vermelho!chega!até!nós,!neste!caso!designado!por!

tijoleira.!Este!assentamento!deve!ser!executado!com!argamassa!de!cal!e!areia,!com!recurso!a!uma!

régua,!de!maneira!a!nivelar!pequenas!fasquias!calibradas.!A!colocação!é!sempre!efetuada!de!cima!

para!baixo,!com!os!furos!dispostos!no!sentido!do!declive,!um!espaçamento!entre!peças!de!cerca!

de! 3mm.!Normalmente! as! tijoleiras! são! colocadas! em! água,! antes! de! serem! colocadas! sobre! a!

argamassa!(Branco, 1993).!

!

13.3.4.2'Tijolo'de'burro'
!
!

Utilizado! há! vários! milénios! na! Construção,! o! tijolo! de! burro! não! tem! tido! grandes!

alterações! ao! nível! da! sua! composição,! fabricado! em!argila! (terracota)! desde! sempre.! Segundo!

conta,!os!primeiros!tijolos!fabricados!datam!de!3000!a.C.,!encontrados!no!Médio!Oriente.!Porém,!

só! a! partir! de! 1200! a.C.! é! que! a! fabricação! dos! tijolos! de! burro! se! desenvolveu! na! Europa.! A!

fabricação! destes! tijolos! é! muito! simples,! recorrendo! à! argila,! basta! colocáLla! numa! forma! de!

madeira,! desenformar! e! esperar! que! seque! (processo! que! pode! demorar! de! 5! dias! a! 30,!

consoante! as! condições! climatéricas);! após! a! secagem! levaLse! ao! forno,! cozendo! a! uma!

temperatura! de! aproximadamente! 1100ºC.! Pode! ser! utilizado! nas! mais! diversas! funções! e!

superfícies! desde! abóbodas,! lareiras,! churrasqueiras,! construção,! revestimento! de! muros! e!

paredes,! floreiras,! decorações.! A! sua! aplicação! é! simples,! basta! utilizar! cimentoLcola! ou! outro!

material!com!as!mesmas!especificações!(Cavaco, 2013).!

!

!

!

!

!

!
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13.4'Ornamentos'
!
!

O! capítulo! dos! ornamentos! é! importante,! pois! é! aqui! que! se! vai! perceber! quais! são! os!

ornamentos! tipicamente! portugueses,! os! quais! farão! a! diferença! nos! ambientes! a! projetar.! Os!

ornamentos!são!normalmente!assentes!sobre!uma!base!lisa!como!o!estuque!ou!reboco!mas,!caso!

não! haja! essa! base,! terá! de! ser! criada! para! o! efeito.! Por! outro! lado,! os! ornamentos! não! são!

específicos!de!uma!só!utilização,!quer!isto!dizer!que,!uma!parede!pode!ser!revestida!por!tecido,!

mas!também!uma!mesa!o!pode!ser.!Não!existem!restrições!neste!capítulo,!apenas!criatividade!e!

bom!senso.!!!!

!

13.4.1'Talha'dourada'
! !
!

É!uma!técnica!escultórica!utilizada!na!Arquitetura,!na!qual!a!madeira!é!talhada,!ou!seja,!

esculpida,! e! posteriormente! dourada,! recorrendo! a! finas! películas! de! ouro.! Esta! técnica!

arquitetural! surgiu! com!o!Barroco,! estando!em!voga!na!Península! Ibérica!e! respetivas! colónias,!

durante!os!séculos!XVII!e!XVIII.!A!par!do!Azulejo,!a!Talha!Dourada! foi!um!dos!principais!marcos!

artísticos,! originais! e! abundantes! do! Barroco! Português,! principalmente! a! norte! do! país.! A! sua!

aplicação! é! especialmente! em! interiores! de! igrejas,! capelas,! catedrais,! mosteiros,! conventos,!

ornamentando!altares!e!retábulos;!também!é!encontrada!em!salões!nobres!de!palácios,!edifícios!

públicos!e! afins.! Por! ser!de! relativa! fácil! criação,! comparativamente!a! técnicas!mais! elaboradas!

como!a!Escultura!ou!a!Pintura,!acaba!por!ser!mais!económica!a!talha!dourada,!pois!a!madeira!é!

facilmente!esculpida!e!coberta!com!folha!de!ouro,!resultando!num!trabalho!menos!dispendioso!e!

que!transforma!um!singelo!espaço,!num!ambiente!de!luxo!e!ostentação,!tipicamente!Barroco.!A!

níveis!económicos!e,!apesar!de!ser!utilizado!o!ouro,!não!é!uma!técnica!muito!dispendiosa,!pois!

são! utilizadas! finíssimas! camadas! de! ouro! para! o! efeito,! e! a! madeira! também! não! é! de! todo!

dispendiosa,! pois! seria!posteriormente! revestida,! não! requerendo!grande!qualidade;!os! artistas!

também! não! necessitam! de! formação! específica,! alcançando! um! bom! resultado! (Teixidó & 

Santamera, 1997).!

O!seu!apogeu!deuLse!no!reinado!de!D.!João!V,!mas!no!século!XIX!começa!a!dissiparLse!o!

gosto!pela! talha!dourada,!desaparecendo!com!os! revivalismos!de! final!de! século.!Atualmente!é!

uma!técnica!que!está!em!desuso,!apenas!é!mantida!nos!espaços!onde!está!patente!desde!a!sua!

origem.!

!



! 176!

13.4.2'Cortiça'
!
!

Originária!do!Alentejo,!é!muito!utilizada!nos!mais!variados!objetos!ou!como!revestimento,!

pois!é!um!excelente!isolador!de!humidade!e!sonoridade.!Para!além!da!sua!grande!utilização!em!

rolhas!de!vinho!e!champanhe,!a!cortiça!é!muito!utilizada!como!material!de!revestimento,!devido!

às!suas!características!únicas:!

!

1. Baixo!coeficiente!de!condutibilidade!térmica!

2. Não!absorver!humidade!

3. Resistir!à!deformação!

4. Estrutura!estável!

5. Colocação!fácil!e!rápida!!

6. Dificilmente!combustível!

7. Baixo!preço!

!

O!aglomerado!de!cortiça,!contrariamente!à!utilização!da!rolha!de!cortiça,!é!uma!aplicação!

recente,! tendo! sido! inventado!em!1891,! estando!ainda!em!crescente!expansão.!Devido!às! suas!

características!ímpares,!o!aglomerado!de!cortiça!tem!sido!utilizado!em!várias!áreas!distintas!como!

a! indústria! automobilística,! a! indústria! elétrica,! indústria! naval,!metalomecânica,! petroquímica.!

Porém! existem! dois! tipos! diferentes! de! aglomerado! de! cortiça:! aglomerado! expandido! puro! e!

aglomerado!composto.!O!primeiro!é!conseguido!através!dos!próprios!aglutinantes!da!cortiça!que,!

submetidos! a! alta! pressão! e! temperatura,! aglutina! os! grânulos.! O! segundo! recursa! de! outras!

substâncias!aglutinantes!para!consolidar!os!grânulos!de!cortiça!como!asfalto,!borracha,!caseína,!

cimento,!gesso,!grude,!plástico,!resinas!naturais!ou!sintéticas!(Oliveira & Oliveira, 2000).!

Segundo!Juan!de!Cusa!(1998)!o!coeficiente!de!condutibilidade!térmica!deste!material!é!de!

0,032,!apresentando!as!seguintes!características:!!

• Massa!volúmica,!150!a!260!kg/m3;!

• Resistência!à!compressão,!12!a!18!kg/cm3;!

• Resistência!à!flexão,!4!a!8!kg/cm2;!

• Deformação! por! compressão,! 1.50mm! sob! uma! carga! de! 5000! kg/m2,! com!

espessura!de!50!mm.!

!

Segundo!Juan!Cusa!(1998)!a!cortiça!por!ter!uma!estrutura!formada!por!uma!infinidade!de!

alvéolos!de!ar,!tornaLse!num!excelente!redutor!de!ruídos!de!impacte!que!são!transmitidos!através!
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de! paredes! e! tectos.! Tanto! em! réguas,! mosaicos,! como! placas,! a! cortiça! possui! uma! série! de!

características!que!dissuadem!os!ruídos!provocados!pelo!impacte,!sendo!possível!ser!aplicada!em!

pavimentos,!tectos!e!paredes!(Cusa, 1998).!

!

'

!

Tab.'6'Medida'de'impacte'sonoro'ao'caminhar'com'solas'de'
couro.'

(Cusa:!1998,!159)!
!

A!resistência!ao!desgaste!é!outro!tópico!importante!quando!se!pensa!em!durabilidade!de!

um!material,!Assim,!foi!elaborado!um!teste!comparativo,!desmontando!o!desgaste!dos!principais!

materiais!utilizados!como!revestimento!de!pavimento.!

!

Material! Desgaste!(cm)!

Cortiça! 0,015!

PVC! De!0,025!a!0,85!

Linóleo! 0,130!

Madeira!dura! 0,175!

Borracha! 0,220!

!

Tab.'7'Resistência'ao'desgaste'de'alguns'materiais,'perante'a'ação'de'500'impactes.'

(Cusa:!1998,!159)!
!

No!campo!do!Design!a!cortiça!está!cada!vez!mais!a!ser!utilizada,!devido!à!variedade!de!

tons! e! texturas! que! se! conseguiram! desenvolver.! Assim,! conseguemLse! diferentes! trabalhos! e!

ambientes,!aumentando!a!popularidade!da!cortiça,!mas!também!não!descurando!as!propriedades!

e!a!fácil!aplicação,!submetendo!muitos!entusiastas!a!dedicaramLse!à!sua!aplicação!tipo!<faça!você!

mesmo>.!As!suas!propriedades!isolantes!acabam!por!criar!ambientes!únicos,!confortáveis,!através!

dos! tons!melados!que!nos!oferece! e!da! sensação!de! comodidade!excecional,! combinando! com!

qualquer! estilo! de! mobiliário! e! elementos! decorativos! diferentes,! requerendo! manutenção!

mínima.! As! suas! formas! são! várias,! mas! a! mais! antiga! é! o! ladrilho! para! revestimento! de!

pavimento,! também! chamado! de! corticite,! produzidos! em! aglomerado! de! cortiça! composto.!

Existem! ladrilhos! com! várias! características! como:! densidade,! espessura,! acabamento:! polido,!

encerado,!envernizado,!protegido!com!vinil.!Uma!das!vantagens!do!ladrilho!é!que,!para!além!da!

Material! Impacte!Sonoro!(dB)!

Cortiça! 12!

Linóleo! 14!

Parquet! 24!
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resistência,! torna! o! pavimento! silencioso,! quente,! confortável,! devido! à! elevada! resistência! à!

abrasão,! podendo! ser! utilizado! em! edifícios! públicos,! privados,! escritórios,! escolas,! hotéis,!

restaurantes.! Também!podem! ser! utilizados! em!paredes! e! tectos,! através! de! ladrilhos,! painéis,!

papel,!rolo,!sendo!ambos!de!fácil!instalação!(Oliveira & Oliveira, 2000).!

Atualmente!é!utilizada!em!revestimento!de!eletrodomésticos,!objetos!de!uso!quotidiano,!

indústria,!pois!é!um!material!sustentável!e!de!grande!durabilidade.!

'
!

13.4.3'Pedra'
!
!

É!um!material!mítico!que!sempre!foi!utilizado!pelo!Homem.!Desde!as!primordiais!antas,!

passando!pelos!menires,!a!vulga!pedra! fazia!parte!de! todos!estes!monumentos.!Os!abrigos!que!

eram!a!“casa”!do!homem!primitivo,!também!eles!eram!de!pedra,!bem!como!os!utilitários!que!lhes!

serviam! nas! caçadas.! As! antas! ou! dólmens! eram! monumentos! fúnebres,! nos! quais! eram!

sepultados! os! habitantes! (<tribo>)de! determinada! região,! construídos! totalmente! em! pedra!

(granito).! Ainda! dentro! do! dólmen,! por! vezes,! eram! colocados! placas! de! xisto! e! <báculos>,!

homenageando!os!entes (Pereira, 2011).!!

Bem! mais! tarde,! com! a! evolução! da! praxis,! começaram! a! observarLse! as! primeiras!

habitações,!também!conhecidas!por!castros!e,!também!elas!construídas!à!base!de!pedra.!O!estilo!

Barroco!veio! reafirmar!o!uso!da!pedra!na!Arquitetura,!acabando!por! ser,!a!par!do!Azulejo!e!da!

talha,! um! dos! materiais! mais! utilizados! em! toda! a! época! sob! influência! barroca.! Castelos,!

muralhas,!torres!de!vigia,!palácios,!igrejas,!mosteiros,!abadias,!sés,!tudo!era!conseguido!à!base!da!

pedra,!devido!às!suas!propriedades!de!resistência!e,!como!é!óbvio,!de!durabilidade!(Pereira, 2011).!

Em!Portugal,! a! pedra! também! foi! bastante! explorada! na! habitação,! principalmente! nas!

regiões!a!Norte.!A!casa!beirã!recorre!à!pedra!para!a!concepção!dos!paramentos,!podendo!ou!não,!

ser!posteriormente!revestida!por!estuque,!tanto!no!interior,!como!no!exterior;!tornandoLse!mais!

castiça!quando!não!revestida!por!qualquer!outro!material.!A!pedra!utilizada!nesta!região,!por!ser!

abundante,!era!o!granito,!sendo!a!beira!Alta!uma!das!zonas!mais!graníticas!de!Portugal.!No!caso!

de!Piódão,!as!!habitações!eram!conseguidas!recorrendo!ao!xisto,!pois!era!abundante!na!Beira!!

Litoral!(Lima, 1978).!!

!
!
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13.4.4'Papel'de'parede'
!
!

O!papel!de!parede!é!dos!materiais!que!é!mais!utilizado!pelos!designers!contemporâneos!

no! revestimento! de! paredes,! tanto! pela! sua! versatilidade! como! pela! facilidade! de! aplicação.! A!

vasta! gama! de! padrões! que! nos! é! oferecida,! acaba! por! ser! uma! grande! vantagem,! podendo!

coadunarLse! o! papel! a! qualquer! tipo! de! ambiente.! Para! além! disso,! é! um! material! bastante!

resistente!contra!a!Humidade!e!de!fácil!lavagem.!!

! SabeLse!que!a!sua!primeira!aparição!foi!na!China,!cerca!de!200!a.C.,!mas!a!sua!produção!

era! muito! arcaica,! através! de! papel! de! arroz,! totalmente! branco,! sem! recurso! a! detalhes!

ornamentais.!Mais!tarde,!passou!a!ser!produzido!com!pergaminho!vegetal,!adquirindo!coloração!

e!motivos!variados.!Os!desenhos!que!patenteavam!estes!papéis!decorativos!eram!desenhados!à!

mão! levantada! por! artesãos;! posteriormente! surgiram! carimbos! de! madeira,! os! quais! eram!

mergulhados! em! tinta,! imprimindoLse! assim! motivos! nos! ditos! pergaminhos,! criando! papéis!

únicos.!Estes!papéis!eram!adquiridos!por!mandarins!e!comerciantes!com!posses!(História do Papel 

de Parede, 2012).!

! A!tendência!do!papel!decorativo!de!parede!só!chegou!mais!tarde!à!Europa,!só!por!volta!

dos! séculos! XVI! e! XVII,! através! de! comerciantes! árabes,! os! quais! teriam! aprendido! a! arte! de!

decorar!o!papel!com!os!chineses,!através!dos!contactos!que!mantinham.!Esta!tendência!passou!a!

pontuar! muitas! paredes! de! casas! europeias,! substituindo! as! tapeçarias.! Os! motivos! existentes!

eram!poucos,!mas!a!partir!de!1500,!com!as!influências!renascentistas!em!França,!começaramLse!a!

produzir! padrões! totalmente! europeus,! a! pedido! de! Francisco! I,! contrariando! a! conhecida!

produção!chinesa,!conhecida!por!chinoisserie.!A!primeira!fábrica!de!papel!de!parede!foi!fundada!

em! 1630,! em! Roven,! França.! Mais! tarde,! em! 1634,! a! Inglaterra! começou! a! produzir! os! seus!

próprios! papéis! de! parede,! inspirados! nos! papéis! franceses.! O! Chippendale! foi! o! papel! mais!

vendido! em! Inglaterra,! também! ele! inspirado! no! Rococó! francês,! desenhado! por! Thomas!

Chippendale! (1718L1779),! um! marceneiro! britânico! de! elevada! reputação.! Posteriormente,! a!

máquina!de!impressão!inventada!por!Konig!melhorou!imenso!as!técnicas!de!fabricação!de!papel,!

criando!novos!motivos!ornamentais,!transparências,!sobreposições,!relevo,!conhecido!como!flock.!

O!advento!da!industrialização!acabou!por!devastar!estas!artes,!mas!William!Morris,!fundador!do!

movimento! Arts! &! Crafts,! tentou! combater! esta! industrialização,! criando! artesanato! criativo,!

retornando!ao!artesanato,!como!solução!ao!adágio!da!máquina.!Naquela!época,!Morris!inspirouL

se!nos!padrões!florais,!alegres,!conhecidos!como!chintze,!mas!não!teve!grande!sucesso!(História do 

Papel de Parede, 2012).!
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O!papel!pintado!pode!ser!aplicado!em!qualquer!divisão,!com!recurso!a!alguns!materiais!

que! facilitam! a! operação:! raspador! triangular,! faca! de! pintor,! régua,! colher,! gesso! ou! estuque,!

detergente,! papel! de! vidro,! tesoura! ou! xLato,! fioLdeLprumo,! rolete,! escabelo,! escova.!

Normalmente!é!utilizada!uma!mesa!para!se!dar!cola!ao!papel!com!auxílio!de!um!rolo!ou!pequena!

vassoura,!o!mesmo!procedimento!é!feito!na!parede.!Aquando!da!colocação!do!papel,!temLse!de!

precaver!para!que!o!papel!não! fique!enfolado!e!com!bolhas!de!ar,!este!procedimento!pode!ser!

auxiliado! por! uma! esponja.! A! manutenção! é! relativamente! simples,! para! remover! o! pó! basta!

passar! um! pano! ou! aspirador,! no! caso! de! manchas,! podeLse! passar! sabão! e! água,! se! for!

impermeável;!no!caso!de!marcas!de!dedos,!uma!borracha!de!lápis!resolve!o!problema,!apagando!

de!cima!para!baixo,!sem!pressionar!muito!o!papel!(Vernon & David, 1970).!

! A!venda!do!papel!decorativo!chega!através!de!rolos,!normalmente!de!0,50m!de! largura!

por! 10m! de! comprimento;! assim! terá! de! se! calcular! a! altura! da! parede! a! aplicar! e! a! área! da!

divisão,! percebendoLse! rapidamente! a! quantidade! de! rolos! de! papel! que! se! terá! de! obter.! O!

plástico! decorativo! adesivo! é! outro! tipo! de! papel! de! parede,! mas! é! utilizado! como! efeito!

ornamental.!A!sua!aplicação!é!semelhante!à!do!papel!de!parede,!mas!os!motivos!são!diferentes,!

normalmente!figurativos,!utilizados!tanto!em!azulejos!como!em!estuque!(Vernon & David, 1970).!

!

13.4.5'Estuque'marmoreado'
!
!

É! uma! técnica! de! acabamento! de! estuque! ou! cimento! que! recorre! à! pintura! para! lhe!

alterar!a!aparência!e!o!acabamento!marmoreado.!Esta!técnica!não!é!muito!conhecida,!mas!já!foi!

bastante! utilizada,! principalmente! no! início! do! século! XX,! em! paredes! de! corredores,! cozinhas,!

casas!de!banho.!O!estuque!veneziano!destinaLse!à!decoração!de!paredes! interiores,!obtendoLse!

um! efeito! tipo! mármore,! extremamente! lavável! e! de! fácil! aplicação,! resistente! à! alcalinidade,!

bastante!impermeável,!existindo!em!variadas!cores.!A!aplicação!é!simples,!basta!que!a!superfície!

esteja! isenta! de! poeiras! e! gorduras,! aplicandoLse! uma! camada! de! primário! e,! depois! de! seca,!

aplicar! uma!demão!de! estuque! veneziano! com! recurso! a! uma! espátula! de! inox.! Para! terminar,!

lixar!a! superfície!com!uma! lixa!de!água!ou!espátula!de! inox,!obtendo!o!efeito!desejado! (Barbot, 

2012).!
!
!
!
!
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13.4.6'Tecido'
!
!
! A! utilização! de! Tecido! em! paredes! está! cada! vez! mais! em! desuso! por! serem! de! difícil!

manutenção! e! porque! acumula! pó! e! impurezas! que! acabam! por! estregar! o! aspecto! bonito! do!

tecido,!tornandoLo!deselegante.!Por!outro!lado,!a!utilização!de!tecido!em!pequenos!objetos!como!

sofás,! poltronas,! bancos,! cortinados,! toalhas,! está! cada! vez! mais! em! voga,! podendo! ser! um!

elemento!caracterizador!de!um!espaço.!Existem!vários!tipos,!estilos!e!materiais!de!tecido,!tem!de!

se!escolher!um!complete!o!ambiente,!tirando!partido!do!mesmo!para!surpreender!e!arrojar.!Os!

estilos!e!épocas!podem!ser!facilmente!encontrados!através!de!tecidos:!

!

• Estilo!Luís!XV!–!sedas!floridas,!cetim;!

• Estilo!Luís!XVI!–!sedas,!veludos,!panos!estampados;!

• Estilo!Napoleão!III!–!sedas,!panos!estampados;!

• Estilo!1900!–!sedas,!linhos,!veludos;!

• Estilo!moderno!–!linho,!algodão,!repes.!

!

! A!aplicação!de!tecido!em!paredes!deve!ser!feita!com!auxilio!de!um!agrafador!próprio!

para! superfícies! de! grande! dimensão,! sobre! madeira,! facilitando! a! cravagem! dos! agrafes.! A!

aplicação!do!tecido!é!semelhante!à!aplicação!do!papel!decorativo!de!parede,!cortandoLse!tiras!de!

tecido! e! rematando! as! extremidades! com! tesoura,! só! que,! neste! caso,! não! se! utiliza! cola.! As!

paredes! devem! ser! lavadas! antes! da! aplicação! do! tecido,! tapar! fendas! e! pintar,! de!maneira! a!

proteger!a!parede.!Posteriormente!colocamLse!as!bandas!de!tecido!diretamente!sobre!a!pintura!

ou!colocaLse!uma!base!de!madeira!que!facilita!a!colocação!do!tecido,!cortamLse!as!tiras!de!tecido!

e!cozemLse!com!um!ponto!de!alinhavo,!de!maneira!a!que!não!haja!erros!na!montagem!do!tecido.!

Todas! as! tiras! devem! ser! colocadas! na!mesma! direção,! de!maneira! a! que! não! haja! diferentes!

efeitos!visuais.!O!primeiro!passo!é!colocar!o!tecido!no!topo!da!parede,!com!recurso!a!pregos!para!

verificar!o!cair!do!pano,!se!tudo!estiver!perfeito,!começaLse!a!agrafar,!esticando!sempre!o!tecido.!

Quando! estiver! todo! agrafado,! retiramLse! os! pregos! que! não! foram! totalmente! colocados! na!

parede.!O!procedimento!repteLse!para!as!restantes!áreas!que!se!pretendem!revestir.!A! lavagem!

do!tecido!não!deve!ser!feita,!pois!molhar!o!estuque!que!está!por!base!ao!tecido!pode!apodreceL

lo,!apenas!deve!ser!lavado!com!pano!pouco!húmido!ou!aspirado!(Vernon & David, 1970).!

!
!
!
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13.6'Síntese'conclusiva'
!
!
!

Este! capítulo! é! bastante! importante! para! perceber! quais! os!materiais! de! construção! e!

revestimento! que! poderão! ser! aplicados! em! espaços.! Para! tal,! criaramLse! três! subtemas:!

Pavimento,!Paredes!e!Tectos,!Ornamentos,!tentando!categorizar!da!melhor!maneira!os!materiais!

com! características! e! aplicações! semelhantes,! não! confundindo! no! momento! de! escolher! o!

material!para!um!determinado!local.!

O!pavimento!é!muito! importante!em!qualquer!espaço,!pois!é!ele!que! suporta! todos!os!

objetos! que! se! encontram! acima! deste,! bem! como! os! indivíduos.! Assim,! as! características!

requeridas!são!a!resistência,!durabilidade,!estabilidade,!caso!contrário!poderá!comprometer!todo!

o!espaço.!Como!materiais!vernaculares!de!pavimento!encontrouLse!o!parquet!que!é!o!pavimento!

mais!utilizado!na!casa!popular!portuguesa,!tanto!em!soalho!corrido!(solho),!como!estrados.!Existe!

também!o!soalho!em!que!o!material!é!a!madeira,! tal!como!no!parquet,!mas!contrariamente!ao!

parquet,! o! soalho! é! colado! à! superfície,! enquanto! que! o! parquet! é! fixado! com! pregos! e!

normalmente! com! caixa! de! ar.! O! mosaico! é! também! muito! utilizado! na! casa! portuguesa,!

principalmente!em!zonas!sociais!e!húmidas!devido!às!suas!características!de!durabilidade,!como!

sala,!cozinha!e!casa!de!banho.!A!utilização!do!mosaico!veio!posterior!à!utilização!dos!pavimentos!

de!madeira,!principalmente!do!solho.!

Relativamente! às! Paredes! e! tectos,! os! materiais! caracterizadores! portugueses! são! o!

estuque,!o! azulejo!e!o!barro! vermelho.!O!estuque!destacaLse!perante!os!outros!materiais,! pois!

pode!ser!aplicado!em!toda!a!casa,!não!comprometendo!as!funções!predestinadas,!podendo!ainda!

ser!facilmente!colorido!a!gosto.!

No!subtema!dos!Ornamentos! investigaramLse!alguns!materiais!e!aplicações! tipicamente!

portuguesas! como! a! talha! dourada,! a! cortiça,! pedra,! tecido.! A! pedra! é! o!material! que!mais! foi!

explorado!na!casa!popular!portuguesa,!principalmente!a!norte!do!país.!Em!Piódão!existe!o!culto!

de! construir! as! habitações! em! xisto,! conferindo! uma! aparência! extremamente! natural! à!

habitação.!Na!região!da!Beira!Alta!a!pedra!utilizada!na!construção,!tanto!interior!como!exterior!é!

o! granito.! A! talha! foi! copiosamente! utilizada! no! período!Barroco,!mas! a! cortiça! começou! a! ser!

utilizada!no!século!XX.!Mais!tarde!surge!o!papel!e!o!tecido!de!parede,!provenientes!da!China.!

!
!
!
!
!
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Capítulo'14'–'Tertúlia'tauromáquica:'um'caso'de'estudo'
!
!

14.1'Nota'introdutória'
!
!
! A! escolha! da! Tertúlia! Tauromáquica! como! caso! de! estudo! surgiu! por! ser! um! espaço!

multicultural!e! icónico!da!região!do!Ribatejo.!A!escolha!foi! feita!por!saberLse!de!antemão!que!o!

espaço! tertuliano! é! por! excelência! representativo! da! Festa! Brava! e,! para! tal,! são! utilizados!

artefactos!regionais!ligados!à!Tauromaquia!para!compor!toda!a!ambiência!espacial.!!

! A!tertúlia!tauromáquica!é!um!conceito!muito! interessante!de!espaço!convivial!temático,!

centrandoLse!numa!temática!muito!especifica,!mas!muito!popular!na!região!ribatejana;!o!conceito!

é!semelhante!ao!descrito!nesta!investigação,!mas!mais!focado!numa!determinada!temática.!

!

14.2'Tertúlia'Tauromáquica'
!

Uma!tertúlia!é!por!excelência!um!local!onde!se!reúnem!familiares!e!amigos,!local!onde!se!

come! e! debate! assuntos! vários.! No! caso! da! tertúlia! tauromáquica,! o! assunto! fulcral! é! a! Festa!

Brava,!sendo!abordados!assuntos!relacionados!com!Touradas,!Garraiadas,!Festas!Populares.!Não!

se! sabe! a! existência! desta! tradição,!mas! em! Vila! Franca! de! Xira! existem! cerca! de! 45! Tertúlias!

Tauromáquicas!registadas.!A!missão!destas!assembleias!é!reunir!os!amigos!tertulianos,!discutindo!

variadas! temáticas! de! interesse! geral.! Em! Vila! Franca! de! Xira,! durante! as! Festas! do! Colete!

Encarnado,!a!Câmara!Municipal!aliaLse!às!Tertúlias!e!fornece!sardinhas,!pão!e!vinho!para!que!toda!

a!população!tenha!acesso!a!estes!bens!tradicionais,!principalmente!na!Noite!da!Sardinha!Assada!

(Sábado!de!Colete!Encarnado).!A!atividade!tertuliana!também!está!bem!patente!durante!a!Feira!

de!Outubro!–!Salão!de!Artesanato,!pois!existem!as!conhecidíssimas!Esperas!de!Touros!seguidas!de!

Largadas,! as! quais! culminam! num! bom! petisco! nas! tertúlias.! A!mais! antiga! de! Vila! Franca! é! a!

Tertúlia!Cirófila,!fundada!a!11!de!Novembro!de!1969.!Esta!tertúlia!tem!mantido!a!afición,!pois!não!

é! só!do!que! se!passa!para!dentro!do!burladero! que!vive!a! cultura!dos! toiros.!A!Tauromaquia!é!

uma!expressão!cultural!muito!mais!ampla,!a!marca!identitária!de!um!povo,!de!uma!realidade!no!

seu!espaço!e!pelo!tempo.!O!mesmo!será!dizer!que!a!Tauromaquia!não!vive!sem!afición!e!que!a!

afición!não!é!senão!uma!consequência!do!seu!meio.!Será!por!isso!sempre!necessário!que!se!saiba!

discutir!para!suportar!esse!grande!peso!que!tem!uma!cultura!tão!delicada!e!tão!distinta.!Foi!com!

o!espírito!de!se!debater!a!si!mesmas!que!nasceram!as!tertúlias!no!mundo!dos!toiros,!trazendo!de!

um!bom!vento!de!Espanha!uma!tradição!antiga!de!influenciar!a!cultura!taurina,!de!imprimir!rigor!
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no!silêncio!de!uma!corrida,!de!ser!exigente!com!os!meios!e!com!o! resultado.!Relativamente!ao!

espaço,! as! tertúlias! vivem! imenso!de! fotografias!de! touradas,! de! cartazes! com!cartéis! taurinos,!

bilhetes,!bandarilhas,!vestuário!tauromáquico,!cabeças!de!touros,!capotes,!moletas,!barretes!de!

forcados,!pampilhos,!tricórnios,!estribos,!ferraduras,!criando!quase!que!um!museu!ou!um!espólio!

variado!de!museu!etnográfico. 

! Muitas!outras! tertúlias! têm!mostrado!o!seu!empenho!em!manter!a! tradição!viva,!como!

por!exemplo!a!Tertúlia!“O!Estoque”.!Sediada!numa!garagem!junto!ao!Mercado!Municipal!de!Vila!

Franca!de!Xira,!a! tertúlia!é!pertença!de!uma!das! famílias!mais!conhecidas,!os!Letra,!conhecidos!

por!serem!varinos,!avieiros,!também!alguns!membros!pertencentes!ao!Grupo!de!Forcados.!

! Atualmente! as! tertúlias! tauromáquicas! estão! em! voga,! pois! é! uma!maneira! de!manter!

viva!a!tradição!tauromáquica,!a!amizade!pela!Festa!Brava!e!de!reunir!com!os!amigos!tertulianos.!A!

Tertúlia!Ramboia!e!a!Tertúlia!La(Real(Terraza(são!caso!disso,! sendo!constituídas!na!sua!maioria!

por!jovens!dinâmicos!e!entusiastas!pelas!lides!tauromáquicas.!A!proliferação!das!tertúlias!temLse!

dado!por!todo!o!país,!principalmente!nas!regiões!com!forte!ligação!a!atividades!tauromáquicas!e,!

claro!está,!à!Festa!Brava.!

!
!

14.3'Síntese'conclusiva''
!
!
! Após!observadas!várias!tertúlias!tauromáquicas!em!Vila!Franca!de!Xira!podeLse!constatar!

que!é!verdadeiro!o!amor!que!os!ribatejanos!sentem!por!estes!espaços.!Normalmente!os!espaços!

são!herdados!dos!pais,!ficando!a!cabo!dos!filhos!mais!velhos,!tentando!manter!vivas!as!raízes!da!

família!e!o!conteúdo!das!festas!regionais.!Por!outro!lado,!manter!também!ativa!a!tertúlia!(quando!

registada)!nas!festas!populares,!nomeadamente!nas!Festas!do!Colete!Encarnado.!!

! A! arquitetura! da! tertúlia! pode! ser! variada,! uns! concebemLnas! em! garagens,! outros! em!

espaços!próprios!para!o!efeito,!não!sendo!relevante!o!espaço!em!si,!mas!a!ambiência!vivida!nesse!

mesmo! lugar.!São!os!artefactos!populares! ligados!à!Tauromaquia!que!criam!uma!representação!

quase! encenada! de! uma! ideia! coletiva! de! Festa! Brava.! Relativamente! aos! materiais! de!

revestimento!existentes,!verificouLse!em!muitos!casos!a!utilização!de!tijolo!de!burro!nas!paredes,!

bem!como!pinturas!areadas,!ou!simplesmente!estuque!branco.!Quanto!ao!pavimento,!verificouL

se!a!utilização!de!solho,!mosaico!e,!por!vezes,!tijoleira!de!barro!vermelho.!!

! O! caso! de! estudo! foi! ótimo! para! perceber! a! quantidade! de! oportunidades! que! podem!

existir!num!espaço!temático,!desde!os!materiais,!aos!artefactos!e,!claro!está,!a!ambiência!geral!do!

espaço.!
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Capítulo'15'–'Investigação'Ativa''
!
!

15.1'Nota'introdutória''
!
!

É!na!Investigação!Ativa!que!se!desenvolve!a!componente!dita!projetual!ou!prática.!Neste!

caso,!é!aqui!que,!depois!de!reunida!toda!a!Investigação!e!claro,!feita!a!Catalogação!dos!Objetos!

pertencentes!à!Cultura!Popular!Portuguesa!e!os!Materiais!de!Construção,!conceberLseLá!o!espaço!

comercial.! Só! após! de! reunidos! todos! os! elementos! que! se! consideraram! importantes! para! o!

desenvolvimento! do! projeto! é! que! se! iniciou! o! projeto! de! desenho! de! um! espaço! comercial,!

aplicando! os! objetos! da! Cultura! Tradicional.! Desta! maneira,! tencionaLse! criar! um! espaço!

comercial,!café,!para!a!Delta!Cafés.!

!

15.2'Apresentação'da'empresa'
!
!
! A!Delta!Cafés!é!uma!empresa!de! torra!e! torrefação!de! café,! sediada!em!Campo!Maior,!

Alentejo.!Fundada!em!1961!por!Rui!Nabeiro,!a!Delta! iniciou!a!sua!atividade!num!armazém!com!

apenas! 50m2,! onde! continha! unicamente! duas! máquinas! de! torra! de! 30kg! de! capacidade.! Rui!

Nabeiro!na!gestão!e!três!funcionários!marcam!o!início!desta!promissora!empresa.!!

! Foi!durante!os!anos!70!do!século!XX!que!a!empresa!se!consolidou,!encarando!com!rigor!as!

necessidades!de!um!mercado!exigente!e!atento!às!novidades;!assim,!criaramLse!novos!produtos!e!

serviços! de! qualidade! superior! e! global.! De!maneira! a! cumprir! as! ditas! exigências,! em! 1984,! a!

atividade! comercial! separaLse! da! atividade! industrial,! ficando! a! primeira! a! cabo! da! empresa!

Manuel!Rui!Azinhais!Nabeiro! Lda.!e!a! segunda!a! cabo!da!Nova!Delta! SA,! sendo!esta!a!primeira!

empresa!certificada!no!sector,!regida!pelo!sistema!de!normas!NP!!29002 (Grupo Delta Cafés, 2005).!

! Os! lotes! que! podem! ser! consumidos! são! vários,! cada! qual! com! as! suas! características!

próprias,!podendo!ser!encontrados!nos!espaços!clientes!Delta.!Existem!lotes!com!suaves!toques!

arábicos,!mas!também!robustos,!tais!como:!Diamond,(Ruby,(Platinum,(Gold,(Organic,(Fair(trade,(

Gran( expresso,( Mondo( expresso,( Decaf.( Relativamente! ao! café! dito! <de! saco>! ou! café! de! uso!

doméstico,! poderLseLá! encontrar! os! lotes! Chávena,( Decaf,( Brasil,( Timor,( Angola,( Colômbia,(

Organic,(Fair(trade,(Platinum(pastilhas,(Platinum,(Superior.!!

! Com!o!empenho!dos!colaboradores!e!dos!dirigentes,!em!1994!tornaLse!a!empresa!líder!de!

marcado! em! Portugal,! com! uma! quota! de! 42%.! Em! 1998,! deuLse! um! reforço! na! estrutura!

empresarial!principal,!foram!reorganizadas!as!empresas!do!Grupo!Nabeiro!por!áreas!estratégicas,!
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criando! assim! uma! empresa! mãe! com! cerca! de! outras! 22! empresas! agregadas.! Todo! este!

crescimento!só!foi!conseguido!através!de!uma!filosofia!simples,!mas!que!acaba!por!aproximar!a!

empresa!dos!seus!clientes,!criando!empatia!e!amizade!por!parte!dos!consumidores!–!Um!Cliente!

Um!Amigo!–!acabando!por!ser!o!mote!deste!universo!empresarial.!

O!apoio!a!projetos!de! investigação,! fazem!com!que!a!Delta!Cafés!prime!pela!diferença,!

acartando! valores! que! só! as! “grandes”! empresas! conseguem! cumprir! como! a! Honestidade,!

Humildade,!Qualidade!Total,!Solidariedade,!Cidadania,!Criatividade.!Assim,!a!SA!8000!conferiu!à!

Delta!a!primeira!distinção!de!Responsabilidade!Social,!em!Portugal.!

! Atualmente,!a!empresa!conta!com!41!000!clientes!diretos!e!3000! funcionários,!estando!

patente!em!mais!de!40!países.!Em!2011!a!Delta!Cafés!começa!a!comprar!café!a!todos!os!principais!

produtores!de!café!como!Brasil,!Angola,!Costa!Rica,!Vietname.!As!exportações!representam!20%!

da! faturação! total! da! empresa,! sendo! Espanha! a! cabecilha! das! exportações,! integrando! ainda!

França,!Luxemburgo,!Angola,!Brasil.!

!

15.2.1'Delta'Q'
!
!
! Em!2006,! surgiu! a! ideia! de! criar! o! café! capsular,!mais! simples! do!que!os! atuais! cafés! e!

mais! higiénicos,! pois! não! recursam! de! tantos! apetrechos,! como! as! antigas! máquinas! caseiras.!

Assim,!em!2007,!Rui!Miguel!Nabeiro!cria!o!novo!conceito!de!café,!colocando!a!Delta!num!patamar!

superior,!relativamente!ao!café!doméstico.!Delta!Q!é!a!submarca!da!Delta!Cafés!que!trata!do!café!

doméstico,! criando! vários! lotes! inovadores,! surpreendendo! os! clientes,! tais! como:! Qalidus,(

Qharacter,( Aqtivus,( Qonvictus,( Qonvivium,( Deliqatus,( Deqafeinatus,( Power( Coffee.! Em! 2012!

surgem!seis! lotes!superiores,!provenientes!de!diferentes!origens:!Maasai((originário!do!Quénia),!

Kilimanjaro( (originário! do! vale! do! Rift),!Caribe( (originário! da! Jamaica),!Cartagena( (originário! da!

Colômbia),!Abyssina( (originário! da! Etiópia)! e!Malay( (originário! de! Timor! Leste).! A! par! de! todos!

estes! lotes,! foram! criadas! máquinas! capsulares! próprias,! permitindo! obter! o! melhor! café!

doméstico! como! a!M55,( Bugatti,( Qool,( Qool( 1.1,( Qool( automática,( Qosmo,( Qosmo( 2.0( gloss,(

Alquimia.! Também! foram!desenvolvidos! lotes!de! chá,! tais! como:!Tisana( refresh,( Tisana(delight,(

Tisana(relax,(Redespresso((Delta Q, 2011).(

! Para!além!de!todos!estes!produtos,!a!Delta!Q! lançou!alguns!acessórios!complementares!

que!acabaram!por!completar!o! leque!Delta!Q,!nomeadamente!o!Qflow!de!2!e!4!perfis,!caixa!de!

madeira!Delta!Q!(35!unidades),!caixa!em!acrílico!Delta!Q!.!

!
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15.2.3'Delta'Q'Avenida'
!
!

O! espaço! da! Delta! Cafés! é! altamente! contemporâneo! e! sofisticado,! fica! situado! na!

emblemática!Av.!Da!Liberdade,!em!Lisboa,! tendo!sido! inaugurado!em!Novembro!de!2011.!Com!

um! conceito! inovador! tipo! flagship( store,! este! espaço! é! envolvente! e! representa! uma! Delta!

rejuvenescida,! capaz! de! atravessar! qualquer! obstáculo! de! percurso,! colocando! a! marca! num!

patamar! superior,! comparativamente! à! concorrência.! O! local! escolhido! é! conhecido! por! ser! o!

<coração! de! Lisboa>! e! os! interiores! são! bastante! contemporâneos,! foram! utilizados! materiais!

naturais!como!a!madeira,!a!cortiça,!a!cerâmica,!contribuindo!para!a!composição!de!um!ambiente!

confortável!e!tradicional,!contracenando!com!os!exteriores!clássicos!da!cidade.!!

Existem! vários! ambientes! dentro! do! espaço,! cada! qual! com! uma! finalidade,! podendo!

assim! tirarLse! maior! partido! do! mesmo.! A! área! lounge! é! o! local! perfeito! para! saborear! um!

delicioso!expresso!ou!um!cocktail!de!café,!o!ambiente!gourmet,!a!cafetaria!que!tenta!recuperar!a!

história!do!café!e!a!boutique,!onde!podem!ser!adquiridos!produtos!Delta,!como!máquinas,!lotes!

de!café.!A!loja!conta!com!a!colaboração!de!16!pessoas,!tentando!assim!mostrar!as!suas!raízes!e!a!

história!do!verdadeiro!café.!

!
!

15.3'Conceito'
!
!

O!projeto!de!ambientes!de!espaços! comerciais! é! extremamente! complexo,!pois! aborda!

várias!áreas!de!conhecimento!e!prática.!Após!toda!uma!investigação!acerca!dos!objetos!populares!

portugueses,! ícones!nacionais,!têxteis,!revestimentos,!equipamentos,!pretendeLse! integrar!parte!

destes!artefactos!num!conceito!inovador.!Este!conceito!tem!por!base!a!criação!de!um!ambiente!

comercial! que! faça! como! que! uma! reminiscência! ao! nosso! passado,! com! auxílio! dos! objetos!

deixados!pelos! nossos! antecessores.! Assim,! fazer! uma! alusão! generalista! à! nossa! cultura! que!é!

possuidora! de! imensos! testemunhos! e! tão! interessantes! é! uma! tentativa! de! manter! vivas! as!

nossas!origens.!!

! O!projeto!que!se!apresenta! será!a!aplicação!deste!conceito!num!contexto!comercial!de!

espaço!convivial!de!café,!com!vários!ambientes,!mas!que!comuniquem!entre!si,!concebendo!uma!

visão!holística.! PretendeLse!que!o!espaço! seja! funcional,! e!que! incorpore!elementos!da!Cultura!

Tradicional!Portuguesa,!tanto!em!artefactos,!como!na!própria!arquitetura!do!espaço,!recorrendo!

a!materiais!de!revestimento!vernaculares,!capazes!de!fazer!essa!analogia.!!
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! Poderia! surgir! uma!panóplia! de!opções!quanto! às! dimensões!do! espaço!e! plantas,!mas!

para! resolver! esse! problema! conceberamLse! três! espaços! diferentes,! tentando! assim! captar! os!

pontos!mais!relevantes!da!nossa!Cultura.!A!planta!dos!espaços!é!quadrangular,!existindo!em!três!

áreas!diferentes! (20m2,! 40m2!e! 80m2),! podendo! ser! adaptadas! consoante! for! necessário.! Serão!

apresentadas! plantas! e! imagens! tridimensionais,! fornecendo! o! maior! número! de! detalhes! e!

informações!acerca!do!projeto.!

!

! A!associação!com!a!Delta!Cafés,!uma!marca!que!aposta!nos!valores!nacionais,!foi!fulcral!

nesta! investigação,! pois! foi! a! partir! desta! associação! que! se! começou! a! desenvolver! a!

componente! projetual.! Não! foi! descurada! a! possibilidade! de! implementação! do! conceito! num!

espaço!da!marca.!!

!

15.4'Público-alvo'
!
!

O!públicoLalvo!para!o!qual!foram!projetados!os!espaços!é!diversificado.!Claro!que!existem!

alguns!fatores!que!condicionam!ou!não!o!público,!como!por!exemplo!o! local!de! implementação!

do!projeto.!A!ideia!pioneira!seria!implementar!o!projeto!em!Lisboa,!na!zona!do!Chiado,!tentando!

um!público!muito!exigente,!de!classe!média!alta,!citadino,!capaz!de!entender!o!valor!estético!e!

artístico!do!espaço,!não!descurando!o!valor!cultural!português.!O!turista!que!visita!Lisboa!é!outro!

interessado! em! conhecer! o! espaço,! pois! lá! encontra! parte! da! história! portuguesa,! peças! que!

jamais!encontraria!num!museu.!

!Se! o! conceito! for! aplicado! noutro! local,! como! num! aeroporto,! quiosque,! o! público!

alterarLseLá! rapidamente,! tentando! recriarLse! uma! versão! menos! erudita,! chegando! mais!

facilmente!ao!público!destinado.!!

!

15.5'Produtos'
!
!

Para!o!desenvolvimento!da!componente!projetual!pensouLse!em!desenhar!algumas!peças!

de! mobiliário! e! pequenos! produtos! que! venham! enriquecer! o! projeto.! Com! base! na! grande!

temática! da! Cultura! Popular! Portuguesa,! desenharamLse! algumas! peças! de! equipamento! que!

fazem! um! enquadramento! desta! temática.! Por! outro! lado,! fezLse! uma! apropriação! de! alguns!

artefactos,!criando!assim!produtos!inéditos;!fizeramLse!adaptações!a!alguns!objetos!já!existentes,!

tentando!encontrar!novas!saídas!projetuais.!
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15.5.1'Mesa'Lamego'
!

!

A!Mesa!Lamego!foi!pensada!de!maneira!a!preservar!a!tradição!da!Azulejaria!e!claro!está,!

de!uma!empresa!que!é!um!marco!na!Azulejaria!Portuguesa,!a!Viúva!Lamego.!A!mesa!é!de!formato!

simples,! tampo!quadrangular,! contemplando!vários! azulejos! artísticos! tipicamente!portugueses.!

Este!tipo!de!azulejos!era!utilizado!em!tabernas,!são!artefactos!cheios!de!histórias,!com!um!estilo!

muito!popular,! típico!da!Fábrica!de!Cerâmica!Viúva!Lamego.!O!estilo!da!mesa!que!se! recriou! já!

existe!há!alguns!anos,!principalmente!em!cafés!modestos,!mas!a!colocação!dos!azulejos!vem!abrir!

um!novo!conceito!de!mesa!típica!portuguesa.!

!

!

!

!

'

'

'

'

'

'

'

'

Fig.'41'Mesa'Lamego,'André'Lopes'Cardoso,'2013.'

(Fonte:!investigador,!2013)!
'

15.5.2'Almofada'Adufe'
!
!

A!criação!de!uma!almofada!com!a!forma!de!um!adufe!é!um!caso!de!apropriação!de!um!

objeto!musical! existente.! Desta!maneira! transportouLse! a! forma! original! de! um! objeto!musical!

para! um! contexto! completamente! diferente,! uma! almofada! que! é! uma! peça! de! conforto.! A!

concepção!da!almofada!é!típica,!optouLse!por!pano!cru!que!faz!referência!à!pele!que!recobre!o!

adufe.! Para! as! tiras! de! tecido! que,! ao! agitar! o! adufe! abanam,! optouLse! por! fitas! de! seda,!

conferindo!um!toque!de!sofisticação!à!almofada,!não!retirando!a!forma!original!do!artefacto,!mas!

sim! reafirmandoLa.!No! interior! da! almofada!utilizouLse!dracalon,(material!muito!utilizado!neste!

tipo!de!objeto!e!que,!não!retira!a!forma!original!da!almofada,!contrariamente!à!esponja.!!
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!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
Fig.'42'Almofada'Adufe,'André'Lopes'Cardoso,'2013.'

(Fonte:!investigador,!2013)!
'

15.5.3'Almofada'Coração'Ribatejano'

'
!
! A! almofada! coração! ribatejano! é! uma! criação! da! Arte! Caravela,! mas! foi! concebida! e!

desenhada! sob! a! alçada! deste! projeto.! O! coração! ribatejano! é! um! coração! cheio! de! histórias,!

lendas,!heranças,!campo,!Festa!Brava.!Foi!neste!sentido!que!surgiu!o!interesse!de!criar!o!coração!

ribatejano,! um! ícone! cultural! que! revela! as! inspirações! ribatejanas.! A! almofada! coração!

representa! o! Ribatejo! na! sua! plenitude,! com! recurso! a! materiais! e! motivos! regionais,! como! a!

serapilheira,! a! grega!do! traje!do! rancho! folclórico,! as! flores!das! Lezírias,! barrete! verde,! fado.!O!

coração! ribatejano! é! uma! reunião! de! artefactos! regionais! ribatejanos,! escrupulosamente!

compilados!e!patentes!na!almofada!homónima.!

!
!
!
!
!
!
!
Fig.'43'Almofada'Coração'ribatejano,'André'Lopes'Cardoso,'
2013.'

(Fonte:!investigador,!2013)!

!
!
!
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15.5.4'Copo'Almofariz'
!
!

DesenvolveuLse!um!protótipo!de!“chávenaLcopo”!que!foi!pensado!e!desenhado!segundo!

o!almofariz.!Visto!o! almofariz! (graal)! estar! relacionado! com!o! sagrado!e,! como!a!associação!do!

projeto! foi! com!a!Delta!Cafés!que!detém!o! café! como!algo! também!“sagrado”,!desenvolveuLse!

este!protótipo,!a!fim!de!carregar!o!objeto!de!simbolismo,! inserindoLo! imediatamente!na!grande!

temática!da!Cultura!Popular!Portuguesa.!

!

Fig.'44'Copo'Almofariz'e'pires,'faiança'vidrada,'André'Lopes'Cardoso,'2013.'

(Fonte:!investigador,!2013)!

!
!

'

'

'

'
!
!
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15.6'Ambientes'
!
!
! Para! ser!mais! simples! a! denominação! e! a! percepção! dos! espaços! conviviais! projetados!

associadamente!à!Delta!Cafés,!optouLse!por!criar!um!nomenclatura!própria!L!Delta!Qultura.!Esta!

nomenclatura!surge!do!conceito!inicial!Delta!Q!ou!Delta!Qool,!não!fugindo!assim!aos!interesses!da!

marca.!!

!

!
Fig.'45'Logótipo'criado'para'os'espaços'conviviais.'

(Fonte:!investigador,!2013)!

!
! O! logótipo! desenvolvido! tem!por! base! o! já! existente,! ao! qual! ! foi! adicionado! a! palavra!

“Qultura”.!O! “Q”!é! representativo!do! contorno!de!uma! chávena!de! café! clássica! vista!de! cima,!

numa!linguagem!simples,!mas!que!funciona!perfeitamente!com!as!noções!gerais!da!marca.!Neste!

caso,!colocouLse!um!coração!“dentro!da!chávena”!revelando!o!amor!que!a!Delta!tem!pelo!café!e!

obviamente!pela!cultura.!Por!outro!lado!e,!como!foi!visto!anteriormente,!o!coração!é!um!símbolo!

muito!português!que!acaba!por!estar!patente!nos!mais!variados!artefactos!icónicos!portugueses.!

A! cor! escolhida! vai! de! encontro! ao! logótipo! da! marca! e! tenta! também! não! fugir! à! própria!

coloração!do!café.!

!

! A! planta! dos! espaços! é! do! tipo! quadrangular,! pois! remete! para! a! típica! casa! popular!

portuguesa!que!recursava!de!uma!planta!deste!tipo.!Quanto!à!visão!geral!do!ambiente!deve!ser!

conferida! através! das! peças! de! mobiliário,! dos! materiais! de! revestimento! vernaculares,! dos!

artefactos!regionais,!e!claro,!dos!restantes!apontamentos!que!acabam!por!compor!todo!o!espaço!

como!a!indumentária!dos!colaboradores,!os!menus,!chávenas,!pratos,!comida!típica,!entre!outros.!

Só!com!a!conjugação!de!todas!estes!produtos!é!que!se!conseguirá!criar!uma!visão!holística!global!

do!ambiente.!!

!
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15.6.1'Delta'Qultura'mini'
!
!
! O!Espaço!Delta!Qultura!mini!é!um!espaço!com!cerca!de!20m2,!contando!com!o!mínimo!

indispensável! para! funcionar! como! espaço! de! café.! Este! conceito!minimal! é! para! ser! usufruído!

rapidamente,!ou!seja,!a!premissa!é!tomar!o!café,!não!sendo!um!espaço!para!uma!estadia!muito!

prolongada,!mas! sim! para! locais! de! stress,(de! passagem,! como! uma! estação! de! comboios,! um!

centro!comercial!ou!até!mesmo!um!quiosque,!contando!com!10!lugares!sentados.!

! O!conceito!deste!espaço!é!simples,!tentando!converter!um!pouco!da!nossa!vasta!cultura!

para!um!espaço!contemporâneo,!adaptando!alguns!artefactos!de!maneira!a!que!revelem!algumas!

nuances!das!nossas!“portuguesices”.!!!

!

!
Fig.'46'Mesa'clássica'pé-de-galo'e'cadeiras'tipo'Windsor,*Delta'Qultura'mini.'

(Fonte:!investigador,!2013)!

!
! Como!mobiliário! colocouLse! um! balcão! em! “L”! que! serve! toda! a! zona! de! serviço,! bem!

como!a!máquina!de!café,!a!zona!húmida!e!a!zona!da!máquina!de!faturação.!O!balcão!é!quase!a!

peça!chave!deste!espaço,!de! formato!simples,! recorre!a!madeiras!pouco!nobres,!mas!que! faz!a!

ligação!com!os!restantes!objetos.!ColocaramLse!ainda!duas!mesas!redondas,!sendo!que!uma!é!de!

aparência! clássica! (fig.! 46)!e!a!outra!mesa!é!mais!alta,!de!estilo!mais! contemporâneo!do!que!a!
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primeira.!Para!sentar!utilizaramLse!cadeiras!tipo!Windsor(e!bancos!mocho;!colocouLse!ainda! (um!

pequeno!balcão!que!serve!de!apoio!a!uma!curta!estadia.!!

! Contudo,!não!se!descurou!a!iluminação,!utilizandoLse!para!o!efeito!um!candeeiro!clássico!

de!6! lâmpadas!e!respetivos!abatEjours,(2!apliques!tipo! lanterna!e!alguma!iluminação!pontual!de!

balcão.! Relativamente! aos! artefactos! populares,! para! além! de! terem! sido! utilizadas! peças! de!

mobiliário!tipicamente!português,!colocouLse!um!apainelado!de!azulejos!hidráulicos!em!toda!uma!

parede,!contracenando!com!uma!Tapeçaria!de!Portalegre!da!autoria!de!Costa!Pinheiro!intitulada”!

D.!Sebastião”!e!com!o!logótipo!Delta!Qultura!desenhado!para!o!efeito,!criando!assim!a!ambiência!

minimalista!pretendida.!

!
Fig.'47'Apainelado'de'azulejos'hidráulicos,'Delta'Qultura'mini.'

(Fonte:!investigador,!2013)!

'

15.6.2'Delta'Qultura'medium'
!
!

O!Delta!Qultura!medium!é!maior!que!o!espaço!anteriormente!apresentado!contando!com!

cerca! de! 40m2.! É! um! espaço! cosmopolita,! mas! ao! mesmo! tempo! revelador! da! nossa! cultura!

vernacular,! dispondo! de! alguns! ambientes! diferentes.! Para! o! efeito! criouLse! a! zona! de!

atendimento! (balcão)! contracenando! com! uma! zona! de! estadia! que! é! revelada! de! um! estilo!
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português!muito! próprio! e! erudito.! Contudo,! projetouLse! ainda! uma! zona!mais! recatada,!mais!

distante!da!entrada!do!espaço,!oferecendo!várias!hipóteses!de!estadia.!

Na!zona!do!balcão!utilizouLse!como!mobiliário,!como!é!evidente,!um!balcão!de!formato!

retangular,!onde!está!assente!a!máquina!registadora.!Ainda!nesta!zona!foi!desenvolvido!um!outro!

balcão!de!apoio!onde!se!encontra!a!zona!húmida,!a!máquina!de!café!e!o!respetivo!moinho.!

Na! zona! de! estadia! adjacente! dispõeLse! de! três! mesas! de! linha! simples! e! respetivas!

cadeiras! raboLdeLbacalhau,! conseguindoLse! 12! lugares! sentados.! A! par! desta! zona! de! estadia,!

desenhouLse!outra!zona!de!permanência!que!conta!com!uma!mesa!grande!com!pésLdeLgalo,!que!

é!bastante!representativa!do!Mobiliário!Português!do!século!XIX.!Contudo,!em!cada!extremidade!

da!mesa!colocaramLse!cadeiras!Savonarola!e!ao!longo!da!mesa!bancos!<burro>!típicos!da!região!

alentejana.! Paralelamente! a! esta! ambiente,! desenhouLse! uma! zona! de! relaxamento! que! conta!

com! um! arquibanco! tipicamente! transmontano! e! com! almofadas! coração! ribatejano,! não!

esquecendo!os!dois!tropeços!que!se!encontram!anexos!à!zona!de!relaxamento.!

Fig.'48'Vista'geral'da'zona'de'estadia'e'da'zona'do'balcão.'

(Fonte:!investigador,!2013)!

!

O!espaço!conta!com!24!lugares!sentados!e!largas!áreas!de!circulação!entre!os!ambientes.!

As! zonas! de! estadia! deste! espaço,! contrariamente! ao! Delta! Qultura! mini,! foram! pensadas! de!

modo!a!que!o!cliente!possa!usufruir!de!todo!o!universo!espacial!apresentado,!revendo!os!valores!

culturais!e!apreendendo!outros!que!desconhece!ou!que!estão!esquecidos.!Para!tal,!colocaramLse!
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algumas! peças! de! mobiliário! tipicamente! portuguesas,! mas! o! foco! central! do! projeto! foi! os!

materiais!de!construção.!Na!zona!de!estadia!inicial!(fig.!48)!utilizouLse!a!calçada!portuguesa!como!

revestimento! e! na! zona! do! balcão! utilizouLse! o! mosaico,! contracenando! com! a! zona! de!

relaxamento!que!é!toda!em!tabuas!de!solho.!Quanto!à!Iluminação!colocaramLse!vários!pontos!de!

luz,! no! balcão! lanternas! antigas,! mas! de! coloração! amarela,! remetendo! para! um! produto!

contemporâneo;! colocouLse! ainda! um! lustre! com! pingentes! de! cristal! e! alguns! candeeiros!

concebidos!a!partir!de!garrafas!de!vinho.!Na!parede!de!fundo!utilizouLse!a!pedra!granítica,!parede!

esta!que!confere!conforto!e!rusticidade!a!todo!o!ambiente.!

!

'

Fig.'49'Zona'de'relaxamento,'Delta'Qultura'medium.'

(Fonte:!investigador,!2013)!
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!

Fig.'50'Zona'de'estadia'mais'recatada,'Delta'Qultura'medium.'

(Fonte:!investigador,!2013)!

'

15.6.3'Delta'Qultura'large'
!

!

O!espaço!Delta!Qultura! large!é!o!maior!de! todos!os!espaços!projetados,! tendo!de!área!

cerca!de!80m2!é!o!exLlibris!dos!espaços!apresentados,!pois!reúne!a!maior!variedade!de!artefactos!

portugueses.! O! espaço! conta! cinco! ambientes! destintos:! 2! zonas! de! estadia! com! mesas,! 2!

ambientes!mais!recatos!e!a!zona!de!balcão,!contando!com!36!lugares!sentados.!

Pensado!para!um!local!de!eleição,!acaba!por!reunir!um!público!variado,!mas!sempre!um!

público! interessado!no!consumo!do!bom!café!e!claro,! interessado!nas!nossas!raízes!culturais.!O!

turista!é!outro!alvo!para!este!conceito,!pois!irá!ter!curiosidade!nos!elementos!e!artefactos!que!o!

constituem.!!
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!

Fig.'51'Zona'do'balcão,'Delta'Qultura'large.'

(Fonte:!investigador,!2013)!

!
! A! zona! do! balcão! é! desenhada! dentro! de! uma! pequena! “casa”! que! alberga! todos! os!

utensílios! necessários! para! preparar! o! café,! bem! como! os! restantes! produtos! que! poderão! ser!

consumidos.!Ainda!no!balcão,!colocaramLse!umas!pranchas!que,!ao!mesmo!tempo!que!auxiliam!

na! preparação! dos! consumíveis,! sempre! também! de! amparo,! como! nas! tabernas! antigas.! Os!

materiais!utilizados!nesta!área!são!a!parede!granítica!tipicamente!beirã!e!no!pavimento!conjugouL

se!o!parquet!com!o!mosaico.!A!par!da!zona!do!balcão,!projetouLse!uma!mesa!alta!tipo!<banco!de!

burro>!extrudido,!oferecendo!ao!cliente!uma!visão!panorâmica!do!espaço.!!

!

!

!



! 200!

!
Fig.'52'Zona'de'estadia,'Delta'Qultura'large.'

(Fonte:!investigador,!2013)!
!

A! zona! de! estadia! foi! pensada! em! recriar! um! pequeno! ambiente! totalmente!

tradicionalista.!Para!tal,!projetouLse!a!Mesa!Lamego,!utilizando!azulejos!da!Fábrica!Viúva!Lamego!

para! o! efeito.! As! cadeiras! utilizadas! são! tipo! raboLdeLbacalhau,! que! são! cadeiras! tipicamente!

portuguesas.!UtilizouLse!ainda!a!carpete!azul!para!conferir!um!ambiente!mais!confortável.!

!
Fig.'53'Zona'de'estadia'recatada,'Delta'Qultura'large.'

(Fonte:!investigador,!2013)!

!
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!
Fig.'54'Zona'de'estadia'recatada,'Delta'Qultura'large.'

(Fonte:!investigador,!2013)!
!

DesenharamLse!duas!zonas!de!estadia!mais!recatadas,!de!maneira!a!que!o!cliente!se!sinta!

único!no!espaço.!Na!primeira!zona!recatada!(fig.!53)!escolheuLse!o!escano!para!completar!a!zona!

e!uma!árvore!envasada!que!confere!um!ambiente!natural!ao!espaço.!Paralelamente!colocouLse!

ainda!um!Galo!de!Barcelos!extremamente!contemporâneo,!monocromático.!Na!segunda!zona!de!

estadia! recatada,! optouLse! por! colocar! um! sofá! de! napa! com! almofadas! adufe! e! coração!

ribatejano,!uma!poltrona!design!e!um!candeeiro!bastante!popular,!com!cores!fortes!e!vibrantes,!

proporcionando!uma!diferente!experiência!de!espaço!de!café.!

!

'

'

'

'

'

'

'

'

'

Fig.'55'Zona'de'estadia'e'consumíveis,'Delta'Qultura'large.'

(Fonte:!investigador,!2013)!
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Nesta!zona!de!estadia!(fig.!55),!pensouLse!no!Lenço!dos!Namorados!e!nos!seus!valores!tão!

portugueses,!contracenando!com!três!mesas!e!cadeiras!tubulares!com!assento!em!palhinha.!Com!

esta!variedade!de!ambientes,!o!cliente!pode!optar!pelo!ambiente!que!mais!lhe!agrada,!podendo!

assim! disfrutar! do! espaço! da! melhor! maneira,! sem! preocupações! e! reviver! as! suas! heranças!

culturais! e! claro,! contemplar! os! objetos! que! fazem!parte! da! Cultura! Popular! Portuguesa.! É! um!

espaço! que! irá! fazer! das!mentes!mais! curiosas! uma! investigação! sobre! o! que! está! exposto! no!

espaço,!quase!como!um!museu!acessível,!onde!tudo!está!escrupulosamente!pensado.!

!

Fig.'56'Showroom,'Delta'Qultura'large.'

(Fonte:!investigador,!2013)!

'
PensouLse! também! em! criar! um! pequeno! showroom,! pois! seria! uma!maisLvalia! para! a!

própria! marca! Delta! Cafés,! promovendo! os! seus! produtos.! O! showroom! contaria! ainda! com! a!

exposição! de! alguns! objetos! de! artistas! e! artesãos! portugueses,! oferecendoLlhes! também!

exposição!e,!claro!está,!venda!dos!seus!produtos!e!artefactos.!

'

'

'
!
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15.7'Avaliação'das'propostas'por'parte'da'empresa'
!

!
!

! Foi!concebido!um!questionário!de!maneira!a!que! fosse!observável!as!opiniões!de!alguns!

colaboradores! e! dirigentes! da! Delta! Cafés! relativamente! aos! ambientes! Delta! Qultura! criados.!

Contudo,!com!a!escassez!de!tempo,!não!foi!possível!reunir!um!número!considerável!de!opiniões,!

não!sendo!assim!apresentada!nenhuma!avaliação!das!propostas!de!espaços!comerciais.!Porém,!a!

troca!de! correspondência! com!a!empresa!acabou!por! se! revelar!muito! importante!e!motivante!

para!o!desenrolar!do!projeto,!tendo!sido!demonstrado!interesse!por!parte!da!marca.!

!
!
!
!
!
!
!
!

'
!
!
!

'

'

'

'

'

'

'
!
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Conclusões'
!

O'Fim'do'Artesanato'
!
!

Após! toda! a! investigação,! levantamLse! algumas! questões! pertinentes! relativamente! à!

Cultura!Popular!Portuguesa.!Dos!artesãos!tratados,!muitos!deles,!se!não!a!maioria,!encontramLse!

com! idade! avançada! e! sem! descendentes! que! prossigam! o! seu! trabalho,! salvo! raras! exceções.!

Esta!questão!é!simultaneamente! interessante!e!pesarosa,!pois!muitos!dos!artefactos!que!foram!

estudados!e!que!ainda!circulam!por!Portugal!acabarão!por!desaparecer!mais!depressa!do!que!se!

pensa,!perdendoLse!com!eles!parte!da!nossa!história,!parte!da!nossa!cultura.!!!

SabeLse!ainda!que!uma!peça!artesanal!está!ligada!a!quatro!ordens!de!motivações:!

!

• Utilitárias:!adquireLse!sabendo!que!vai!ser!um!objeto!útil!e!necessário!para!desenvolver!

alguma!tarefa;!

• Simbólicas:! são! razões! que! se! observam! nas! peças! de! artesanato! e! que,! de! alguma!

maneira!evocam!e!inspiram!valores!dum!universo!cultural;!

• Estéticas:! são!as! razões!que! levam!a!adquirir! uma!peça!por! se!apreciar! as! suas! formas,!

cores,!capacidade!decorativa;!

• Manifestativas:!são!as!razões!que!levam!a!adquirir!peças!tipo!<recordação>!de!um!lugar,!

quase!que!um!passaporte! que! remete!para! o! local! onde! estivemos,! de!que! se! viajou! e!

frequentaram!locais!e!centros!cujo!conhecimento!e!frequência!correspondem!a!um!certo!

prestígio,! que! pode! vir! do! exotismo! (produtos! africanos! e/ou! asiáticos),! da! distância!

(Minho),!da!moda! (galos!de!Barcelos!corLdeLrosa),!do!domínio!e!arbítrio!preponderante!

(Artesanato! parisiense! ou! peças! suecas! (IKEA)).! Este! prestígio! é! inerente! ao! ostentador!

deste!tipo!de!peça!em!casa.!!

!

Percebendo! as!motivações! que! estão! ligadas! ao! Artesanato,! depreendeLse! que! podem! ser!

tomadas!algumas!medidas!que!mantenham!esta!Arte!viva.!Não!existem!medidas!concretas!que!

evitem!o!desaparecimento!dos!artefactos!populares,!mas!sabeLse!que!existe!uma!relação!palpável!

do!Homem!com!as!peças!que!produz,!durante!todo!o!processo!de!concepção!até!à!contemplação!

final.!Todas!as!alterações!que!possam!ser!introduzidas!não!podem!descurar!este!fenómenos,!sob!

risco! de! poder,! eventualmente,! afetar! a! qualidade! do! produto,! a! originalidade,! pormenor,!

acabamento,!criatividade.!Segundo!José!Maria!Cabral!Ferreira!(1983),!

!
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“(...)há!uma!espécie!de!<viagem!cultural>!a!fazer,!em!primeiro!lugar!pelos!artistas,!viagem!

transformadora! que! os! leve,! sem! anulamento! ou! congelação! do! seu! mundo! e! da! sua!

idiossincrasia,!mas!por!evolução!e!crescimento,!para!um!mundo!mais!amplo,!que!possam!

compreender!e!avaliar,!e!perante!o!qual!se!definam.”!!

!

José!Maria!Cabral!Ferreira!(1983)!!

in(Artesanato,!Cultura!e!Desenvolvimento!Regional,!p.!122.!

!

Visto! não! existirem! medidas! concretas! para! evitar! o! colapso! do! Artesanato,! resta!

conhecêLlo,!conserváLlo!e!preserváLlo!enquanto!património!cultural!de!uma!região!e!de!um!país.!

Até!ao!momento!da!escrita!desta!dissertação!não!existia!nenhuma!recolha!exaustiva!de!objetos!

portugueses! regionais,! apenas! se! observaram! catálogos! criados! pelo! Instituto! de! Emprego! e!

Formação!Profissional,!que!se!focam!na!Região!Norte,!Região!Cento!e!Região!de!Lisboa!e!Vale!do!

Tejo.!Pela!diversidade!de!artefactos!existentes!no!nosso!território,!pensaLse!que!os!catálogos!são!

demasiado!vagos,!acabando!por!não!abordar! todos!os!objetos!de! interesse.!Porém,!os!mesmos!

datam! de! 1992,! encontrandoLse! profundamente! desatualizados.! É! neste! sentido! que! deve! ser!

feita!a!recolha!de!artefactos!populares,!não!cega!e!sistematicamente,!mas!sim!tentando!manter!

viva!toda!e!qualquer!atividade.!O!sector!artesanal!é!de!facto!um!centro!de!produção!artística,!mas!

também!de! formas!de!produção!útil,!de!emprego,!e!de! rendimento!económico.!Existem!alguns!

fatores!que!são!considerados!potenciadores!da!crise!desta!atividade,!como:!

!

• Dificuldades!de!ordem!técnica!na!produção;!

• Aparecimento!de!produtos!similares!em!condições!de!concorrência;!

• Defeitos!ou!incapacidade!de!comercialização;!

• Riscos!de!extinção!da!atividade!por!falta!de!candidatos.!

!

O!conhecimento!deve!ser!divulgado!e!usado,!procurando!encontrar!novas!possibilidades!

de! criação.! Assim,! surge! uma!questão!muito! pertinente:!Quem! irá! herdar! o! nosso! património?!

Serão!tecnófobos66!ou!tecnófilos67,!nativos!digitais!ou! imigrantes!digitais;! tentarLseLá!trazer!uma!

realidade!passada!para!a!realidade!digital,!pois!só!assim!se!conseguirá!apelar!a!atenção!das!novas!

gerações!ditas!<nativas!digitais>.!!

O! mundo! em! que! vivemos! é! complexo,! acelerado,! tecnológico,! individualista! e! as!

gerações! vindouras! viverão! com! e! por! base! da! tecnologia.! Assim,! tentarLseLá! comunicar! este!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
66!Pessoa!que!tem!ou!demonstra!aversão!ou!antipatia!para!as!tecnologia!virtuais.!
67!Pessoa!que!é!entusiasta!da!tecnologia!emergente.!



! 206!

património! de! artefactos! populares! através! de! uma! plataforma! virtual! (website)! que! seja!

interativo,!de!maneira!a!cativar!as!gerações!futuras,!pois!são!estas!gerações!que!virão!usufruir!da!

herança!patrimonial.!Esta!plataforma!irá!preservar,!disseminar!e!contribuir!para!o!conhecimento!

e! apreensão,!mas! sempre! sob!a! alçada!da!motivação.!A! criação!de!uma!plataforma!virtual! traz!

algumas!vantagens:!

!

• Possibilidade! de! estudo! através! de! práticas! não! invasivas,! não! destruindo! os!

artefactos;!

• Possibilidade! de! investigação! sem! manipulação! direta! dos! documentos! ou!

artefactos;!

• Reconstituição! de! objetos! e! contextos! de! património,! através! de! modelação!

virtual;!

• Aproximar!a!Cultura!Portuguesa!a!um!público!geral.!

!

Esta!plataforma!terá!de!ser!construída!de!maneira!a!ser!um!interessante!local!de!busca!e!

recolha! de! informações,! caso! contrário,! cairá! no! desinteresse.! O! novo! público! aprecia! a!

velocidade,! o! “agora”! e! a!mobilidade,! refletindoLse! nos! seus! pensamentos,! na! vida! quotidiana,!

não!basta!“verter!os!conteúdos!para!o!digital”.!

!

Os'Artesãos'do'Futuro'

'
Ao!perderemLse!os!precursores!de!vários!tipos!de!Artesanato,!de!artefactos,!de!objetos,!

de! utilitários,! perderLseLão! também! as! importantes! diretrizes,! únicas! e! que! fazem! com! que! se!

consigam! atingir! os! resultados! desejados.! Com! o! desaparecimento! das! escolas! industriais! e!

oficinais,! muitos! dos! ofícios! que! eram! executados! no! passado! século! já! não! são! mais!

desenvolvidos,!o!que! inquieta;!o!mesmo!se!passará! com!o!Artesanato!e,!muito!provavelmente,!

com!a!nossa!cultura,!que!vai,!cada!vez!mais,! ficando!dissuadida.!Por!outro! lado,!existem!muitos!

indivíduos! interessados! em!mostrar! os! seus! dotes! artísticos,! contudo! não! existem! escolas! que!

lhes!providenciem!o!conhecimento!necessário!para!desenvolver!os!seus!produtos.!!

A!evolução!da!técnica!e!dos!materiais!inerentes!a!essa!técnica!acabam!por!gerar!alguma!

controvérsia! no! que! diz! respeito! aos! produtos! finais.! Alguns! anos! após! a! Revolução! Industrial,!

surgiu!em!Londres!um!movimento!artístico!denominado!Arts(&(Crafts,!que!repelia!o!uso!abusivo!

da! máquina,! voltando! o! interesse! para! os! produtos! artesanais,! centrandoLse! na! manufactura.!

PensaLse!que!este!movimento!está!a!acontecer!em!Portugal,!não!por!aversão!à!máquina,!mas!em!
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muito! por! causa! da! crise! social,! política! e! económica! que! o! país! atravessa,! acabando! por! se!

manifestar!nas!artes,!como!escudo!aos!constrangimentos!contemporâneos.!

As! Feiras! e! Exposições! de! Artesanato! são! importantes! para! divulgar! artistas! e! obras,!

gerando!novos!interessados!nestas!áreas.!SabeLse!que!em!Portugal!se!organizam!vários!certames!

de!Artesanato,!principalmente!nas!regiões!de!forte!produção!artesanal,!como!Barcelos,!Caldas!da!

Rainha!e!Alentejo.!São!estas!feiras!que!vão!mantendo!vivas!as!almas!do!Artesanato!Português.!!!

Não!existem!grandes!hipóteses!para!evitar!o!extermínio!do!Artesanato,!nem!mesmo!para!

criar! novos! artesãos,!mas! pensaLse! que! a! adaptação! dos! artefactos! existentes! a! uma! realidade!

dita! contemporânea! pode! ser! o!mote! de! novas! abordagens! ao! Artesanato! Tradicional,! criando!

assim! novas! peças,! mas! sem! retirar! a! identidade! às! iniciais.! Poderá! ocorrer! um! fenómeno! de!

passagem! de! peças! de! produção! dita! <utilitária>! para! utilização! dita! <decorativa>.! Existem!

objetos!que!podem!ser!adaptados!a!novas!realidades,!como!foi!feito!a!alguns!objetos!durante!a!

fase! projetual! desta! investigação.! Por! um! lado,! utilizaramLse! peças! portuguesas,! adaptandoLas,!

mas! concedendoLlhe! novas! funções! e! novos! significados,! sem! lhes! retirar! as! características!

diferenciadoras.! A! zona! de! perigo! é! fazer! com! que! o! objeto! perca! o! seu! carácter! próprio,! tão!

ligado!à!personalidade!do!artista!(executante),!a!qual!está! ligada!às!vivências!do!próprio!artista,!

ao!local!onde!vive,!à!sua!forma!de!vida,!à!interpretação!das!coisas,!tudo!isso!consubstanciado!em!

gestos,!ritos!e!instrumentos!duma!comunidade!(Ferreira, 1983). !

!

A'reutilização'como'proposta'futura'
!
!
! SabeLse! que! muitos! objetos! que! eram! utilizados! no! passado! já! não! se! avistam! na!

contemporaneidade.! Uns! porque! perderam! a! função! e! outros! porque! deixaram! de! ser!

produzidos.! Com! efeito,! sabeLse! que! os! tempos! vão! alterando! os! objetos,! uns! vãoLse!

aperfeiçoando,!outros!acabam!por!desaparecer!sem!deixar!rasto.!!

! Segundo!conta!José!Maria!Cabral!Ferreira!(1983),!

!

“(...)!as!eiras!são!espaços!que!em!alguns!sítios!ainda!tem!a!mesma!função!secular,!noutros!

já! perderam! ou! então! modificoufse! servindo! para! manifestações! turísticas! ou! para!

integrar!em!jardins!de!casas!ricas,!etc.);!os!jugos!ou!cangas!dos!bois!continuam!a!servir!no!

Minho! ou! TrásfosfMontes,! mas! há! quem! os! use! para! decorar! casas;! as! alegrias! e!

vicissitudes! do! trabalho! do! linho! hoje! quase! só! existem! apenas! nas! histórias! e!

sentimentos! dos!mais! idosos.! Ao!mesmo! tempo,! novos! costumes,! novas! formas,! novos!

instrumentos! de! trabalho! e! recreio,! tomam!posição! de! relevo! nas! culturas,! nacionais! e!

regionais.!A!emigração,!por!exemplo,!suscitou!e!suscita!um!novo!surto!de!histórias,!fez!do!
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automóvel!um!<objecto>!comum!na!vida!das!pessoas,!trouxe!novas!palavras!à!linguagem!

corrente,!modificou!crenças!e!valores:!os!transmontanos!são!os!mesmos,!mas!ao!mesmo!

tempo!modificamfse.”!

!

José!Maria!Cabral!Ferreia!(1983)!!
in!Artesanato,!Cultura!e!Desenvolvimento!Regional,!p.!132L133!

!

! !

! Ultimamente! têm! surgido! novas! tendências! de! produção! e! adaptação! de! objetos,!

principalmente! através! da! reciclagem! L!Redesign.! O!Redesign! é! um! termo! novo! no! vocabulário!

artístico,!mas!que!está!em!voga,!tendo!por!base!conceitos!como!reprojetar,!reformular,!reajustar,!

refazer,!readaptar.!Assim,!existem!algumas!ideias!que!devem!ser!atendidas,!como:!

!

• Surgimento!de!novas!técnicas;!

• Surgimento!de!novos!materiais;!

• Eliminação!de!falhas!existentes!na!peça;!

• Estratégia! de!marca,! de!maneira! a! renovar! o! produto,! integrandoLo! no!mercado! e!

aproximandoLo!do!cliente.!

!

! Existem!vários!métodos!para!se!conseguir!um!redesign,(mas!têm!se!considerados!algumas!

situações:!

!

• Qual!o!objetivo!do!redesign;!

• Será!apenas!um!pequeno!upgrade!ou!uma!intervenção!completa;!

• Quais!os!aspectos!de!design!atual!mais!efetivos!a!aplicar!na!peça;!

• Qual!o!públicoLalvo!e!o!contexto!de!aplicação!do!redesign;!

• O!esquema!de!cores!de!ser!alterado!ou!mantido;!

• O!que!fará!com!que!o!produto!seja!adquirido.!

!

!

!! Segundo!estas!questões,! por! vezes! é!mais! complicado! refazer!um!produto!do!que! criar!

um! novo.! A! mudança! do! produto! pode! ser! ao! nível! funcional! ou! simplesmente! visual,!

dependendo! do! pretendido.! Por! outro! lado,! pode! ainda! ser!melhorado! o! seu! desempenho,! ou!

ainda!adaptáLlo!às!novas!tendências!de!design,!colocando!o!produto!dentro!dos!padrões!atuais!de!

design.!É!ainda!um!modo!de!interpretação!de!um!objeto!num!contexto!extremamente!diferente,!
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como! por! exemplo,! transformar! um! objeto! antigo! e! tornáLlo! contemporâneo,! com! recurso! a!

novas!técnicas,!novos!materiais,!entre!outros.!!

!

! A! Cultura! é! uma! realidade! extremamente! dinâmica! e! em! evolução.! Nessa! evolução! os!

elementos!vãoLse!alterando:!uns!perdem!significados!e!funções,!outros!aparecem!e!afirmamLse.!A!

Cultura! vaiLse! alterando! lentamente,! sabeLse! que! a! cultura! não! nasce! feita! e! pronta,! são! as!

pessoas!que!contribuem!para!a!alteração!dessa!cultura,!por!desejo!de!quem!quer!que!seja,!por!

violência,!por!opressão!ou!subversão.!!

Fatores'Críticos'de'Sucesso'
!
!
! Os!fatores!críticos!de!sucesso!não!foram!relevantes!neste!projeto!teóricoLprático,!tendo!

surgido! alguns! constrangimentos! com! as! entidades! que! se! pensava! que! iriam! auxiliar! a!

componente!investigativa.!!

Relativamente! às! entrevistas! informais,! estas! foram! muito! importantes! para! o!

desenvolver! do! projeto,! contudo! os! apoios! que! inicialmente! se! pensava! conseguir! foram!

derrubados.!!

O!Museu!de!Arte!Popular!não!disponibilizou!a!coleção!literária!de!Arte!popular,!alegando!

que! estavam! em! fase! de! catalogação! e! que,! parte! da! coleção! se! encontrava! no! Museu! de!

Etnologia,! em! Lisboa.! No! Museu! de! Etnologia! surgiram! também! algumas! condicionantes,!

relativamente!aos!horários!e!modos!de!atendimento!e!visita.!

!

Recomendações'para'futuras'investigações!
!

!
!!! PensaLse! que! o! mais! importante! num! projeto! desta! envergadura! é! reunir! uma! boa!

bibliografia!antes!mesmo!da!fase!de!Investigação!Ativa.!A!recolha!bibliográfica!foi!considerada!a!

tarefa! mais! difícil! desta! dissertação,! pois! existem! algumas! fontes! interessantes,! mas! que! não!

estão!organizadas;!outras!estão!extremamente!desatualizadas.!

!

!
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Disseminação'
!
! A!Disseminação!do!projeto!vai!ser!efetuada!de!maneiras!diferentes.!O!primeiro!momento!

de!Disseminação!foi!em!Dezembro,!na!Faculdade!Arquitetura,!onde!foi!apresentada!a!temática!à!

comunidade!escolar.!!

Mais!tarde!o!projeto!foi!apresentado!à!empresa!Delta!Cafés,!de!maneira!a!que!pudesse!

ser!feita!uma!parceria!entre!o!projeto!e!a!própria!empresa.!A!empresa!mostrouLse!interessada!no!

projeto,!pedindo!mais!informações.!!

Durante! a! fase! de! desenvolvimento! foram! publicadas! informações! no! blogue! Concept(

Board,!permitindo!que!o!projeto!fosse!visualizado!nas!redes!sociais.!

Após!toda!a!investigação,!pretendeLse!criar!uma!base!de!dados!online!que!contemple!as!

ditas!regiões!e!onde!se!possa!encontrar!informação!sobre!os!artistas!e!as!suas!criações.!PretendeL

se! criar! uma! plataforma! virtual! onde! possa! ser! consulta! a! dissertação! e! os! objetos! populares!

portugueses,! podendo! assim! chegar!mais! facilmente! a! um! vasto! público.! Este! sítio! será! quase!

como!uma!montra!para! estes! artistas,! pois! terá!uma!hiperligação!para! as! suas!moradas,! o!que!

seria!interessante,!tanto!para!quem!quer!obter!algum!produto,!como!mais!informação!acerca!do!

artista!–!exposição!mundial.!

! Efetivamente!existem!já!contactos!com!a!Delta!Cafés!no!sentido!de!se!criar!o!dito!espaço!

convivial.!A!possível!apresentação!do!projeto!ao!Jornal!“O!Mirante”!poderá,!eventualmente”,!ser!

importante!para!a!Disseminação.! !

A!criação!de!um!espaço!convivial!seria!uma!maisLvalia!para!divulgar!o!projeto!e!a!Cultura!

Popular! Portuguesa;! criar! um! espaço! que! divulgasse! este! valioso! espólio! de! artistas! era! quase!

como!um!museu!plantado!no!meio!da!rua,!sujeito!ao!olhar!de!todos!os!transeuntes.!PensaLse!que,!

com!a!associação!à!Delta!Cafés!seria!interessante!criar!o!dito!espaço!convivial,!o!que!seria!ótimo!

para!o!projeto,!para!a!Delta,!e!claro!está,!para!a!Cultura!Portuguesa.!!

!
!
!
!
!
!
!
!
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Apêndices'
!

A. Campainhas!de!bronze!
!

“A!caminho!de!sua!casa,!subia,!monte!acima,!despreocupadamente,!por!mal!demarcada!

vereda,!honrado!morador!da!freguesia!de!Santa!Maria!do!Castelo!de!Monsanto.!Temente!a!

Deus,!ouvia!falar,!desde!que!se!lembrava,!em!mouras!que!teriam!ficado!misteriosamente!

encantadas!em!grutas,!em!penedos!e!em!vários!esconderijos!de!Portugal,!a!guardar!

grandes!riquezas,!tesouros!e!preciosidades!de!valor!incalculável!!Ali,!entre!rochedos!sem!

conto!do!seu!Monte!Santo,!algumas,!no!dizer!do!povo!e!segundo!a!tradição!dos!mais!

idosos,!viviam!também!seu!martírio,!eternamente!presas!em!seus!encantamentos.!Mas!

ele!duvidara!sempre.!!

!—!Assim!será,!dizia!o!bem!do!monsantino!sempre!que!lhe!falavam!do!assunto,!mas!eu,!só!

vendo,!acredito!...!E!subindo,!subindo!sempre,!e!pensando!no!poder!incomensurável!de!

Deus,!na!grandiosidade!do!panorama!que!tão!longe!alcança,!voltou,!na!quietação!

profunda,!na!solidão!imperturbável,!dos!penhascos!nus!e!sem!voz,!a!perguntar!a!si!

mesmo!se!haveria!de!facto!mouras!encantadas.!!

!Nisto,!ruído!estranho!saiu!de!uma!lapa.!Parou!e!foi!ver.!Com!grande!espanto,!encontrouf

se!em!presença!de!enormes!riquezas,!de!um!tesouro!fantástico,!deslumbrante!!Havia!

moedas!de!ouro!sem!conto!e!campainhas!reluzentes!em!grande!número.!!

!—!Tratarfsefia!de!um!dos!tais!encantos,!das!tais!grandes!riquezas!das!Mouras?!!

!—!Mas!a!Moura?!!

!Pouco!culto,!mesmo!rude,!mirou!e!remirou!todos!os!cantos!da!gruta,!já!agora!disposto!a!

acreditar!na!existência!de!encantamentos.!Por!mais!que!mirasse!e!remirasse,!não!viu!o!

mais!pequeno!sinal!de!vida.!E!ao!seu!espírito!voltou!a!grande!dúvida...!!

!—!Estaria!em!presença!de!um!tesouro!mourisco?!Poderia!ele!fazêflo!seu!sem!

consequências?!!

!Sempre!ouvira!dizer!que!para!quebrar!o!encanto!das!Mouras!eram!precisos!grandes!

sacrifícios.!Seria!ele!capaz!de!os!praticar?!Aproximoufse!mais!e!pensou:!se!levasse!ao!

menos!uma!campainha?...!E!pegou!numa!!Nisto,!veloz!como!uma!corça,!saiu!do!fundo!da!

lapa!uma!moura!esbelta!que!em!menos!de!um!ápice!estava!sobre!ele,!pronta!a!pedirflhe!

contas!do!seu!acto.!Aflito,!ofegante,!a!sua!primeira!resolução!foi!a!de!fugir,!mas,!mais!

veloz!do!que!ele,!a!Moura!tinhaflhe!já!deitado!a!mão!e!ia!fazerflhe!pagar!caro!o!seu!

atrevimento.!Na!sua!aflição!e!na!sua!fé,!nada!mais!lhe!ocorreu!dizer!do!que:!!

!—!Nossa!Senhora!do!Castelo!me!valha.!!

!Aos!seus!ouvidos!imediatamente!soaram!as!seguintes!palavras:!!

!—!Em!bronze!se!te!faça.!!

!Subitamente,!a!Moura!e!os!tesouros!desapareceram,!e!a!campainha,!que!era!de!ouro,!

transformoufse!em!bronze!!E!o!honrado!monsantino,!firme!na!sua!crença!e!na!sua!fé!na!
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Virgem!do!Castelo,!saiu!da!gruta!são!e!salvo,!e!em!suas!mãos!a!recordação!do!seu!

atrevimento!e!do!milagre!da!sua!salvação.!Em!sinal!de!gratidão,!em!testemunho!do!facto!e!

para!honra!e!glória!da!sua!santa!protectora,!ofereceu!a!campainha!para!uso!de!sua!capela,!

onde!pelo!rodar!dos!anos!badalou!em!todas!as!funções!em!que!tinha!de!tocar.”68!

!

B. Materiais!de!Construção!

!
Tipos!de!acabamento!de!materiais!de!revestimento!de!pavimento,!nomeadamente!parquet!e!

soalho.!

!

!

!
Fig.'57'Esquema'de'montagem'de'um'estrado.'

!

!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
68!DIAS,!Jaime!Lopes.!Contos(e(Lendas(da(Beira,!Coimbra,!Alma!Azul,!2002,!p.65L67.!
!
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!
Fig.'58'Esquema'de'juntas'de'assembler'a'topo'e'à'inglesa'

!

!
!
Fig.'59'Diferentes'tipos'de'juntas'de'assemblar.'

!
!

!
!
!
'

'

'

'

'

'

Fig.'60'Soalho'de'retângulos'concêntricos''

!
!
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Fig.'61'Parquets'básicos.'
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Tab.'8'Coeficiente'de'condutibilidade'térmica'dos'principais'materiais'de'construção.'

(Cusa:!1998,!99)!

!

!

Material! Coeficiente!(�)!
Placas!de!poliestireno! 0,024!a!0,03!

Fibra!de!vidro! 0,028!
Aglomerado!de!cortiça!puro! 0,028!a!0,032!!
Aglomerado!negro!de!cortiça! 0,042!

Placas!de!lã!mineral! 0,045!
Vermiculite!esfoliada! 0,05!

Painéis!de!fibra!de!madeira!branda! 0,05!
Painéis!de!aparas!de!madeira! 0,080!

Betão!de!agregados!leves!moldado! 0,098!
Madeira!de!pinho! 0,140!a!0,300!

Madeira!de!carvalho! 0,180!a!0,350!
Caixa!de!ar!0,18! 0,280!
Painéis!de!gesso! 0,300!
Tijolo!furado! 0,350!
Estuque! 0,480!
Areia! 0,500!
Vidro! 0,500!a!1,000!

Placas!de!fibrocimento! 0,700!
Tijolo!maciço! 0,750!

Reboco!normal!em!exteriores! 0,750!
Asfalto! 0,800!

Mosaicos!e!azulejos!correntes! 0,900!
Parede!de!alvenaria!de!pedra! 1,300!a!2,100!
Pedras!arenosas!e!calcárias! 1,500!

Ardósia! 1,800!
Mármore! 1,800!a!3,000!

Pedras!naturais!compactas! 2,500!
Granito! 2,700!a!3,500!
Chumbo! 30,000!
Ferro! 45,000!
Zinco! 95,000!

Alumínio! 175,000!
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'

Tab.'9'Peso'especifico'de'algumas'madeiras'

(Branco:1995,!187)!

!

!

!

!

Madeira! Peso!específico! Madeira! Peso!específico!

Abrunheiro! 0,744! Macieira' 0,790!

Acácia! 0,710!–!0,780! Mangue' 1,040!

Álamo!Branco! 0,529! Marmeleiro' 0,705!

Álamo!Negro! 0,457! Mogno'Acaju' 0,590!

Amieiro! 0,588! Nogueira' 0,670!

Amoreira! 0,572! Obá' 0,850!

Arco! 1,070! Oliveira' 0,680!

Bôrdo! 0,675! Pau'braisl' 1,030!

Buxo! 1,280! Pau'Campeche' 0,910!

Carvalho!americano! 0,780! Pau'ferro' 1,275!

Carvalho!do!Norte! 1,030! Pau'Rosa' 1,030!

Carvalho!Nacional! 1,120! Pau'Santo' 1,360!

Casquinha! 0,436! Pilriteiro' 0,995!

Castanho! 0,610! Pinho'Manso' 0,580!

Cedro!Americano! 0,554! Pinho'da'Terra' 0,490!–!0,680!

Cedro!Africano! 0,650! Pitch-pine' 0,605!

Choupo!Nacional! 0,550! Plátano' 0,735!

Cipreste! 0,650! Salgueiro' 0,580!

Ébano! 0,1190! Sandalo' 1,040!

Espinheiro! 0,960! Sobro' 0,830!

Eucalipto!glóbulos! 0,843! Spruce' 0,512!

Faia! 0,670! Sucupira' 1,110!

Freijó! 0,720! Sicómoro' 0,735!

Freixo!Americano! 0,895! Teca' 0,860!

Freixo!nacional! 0,885! Tília' 0,565!

Laranjeira! 0,705! Ulmeiro' 0,640!

Loureiro! 0,820! Vinhático' 0,825!
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C. Tertúlia!Tauromáquica!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
Fig.'62'Arreios'para'cavalo,'Tertúlia'Cirófila,'Vila'Franca'de'Xira.'

(Fonte:!investigador,!2013)!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
Fig.'63'Materiais'de'revestimento'e'artefactos'regionais,'Tertúlia'Cirófila,'Vila'Franca'de'Xira.'

(Fonte:!investigador,!2013)!
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!

Fig.'64'Mostruário'de'indumentária'tauromáquica,'tertúlia'Cirófila,'Vila'Franca'de'Xira.'

(Fonte:!investigador,!2013)!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
'

Fig.'65'Cabeça'de'touro'embalsamada,'Tertúlia'Cirófila,'Vila'Franca'de'Xira.''

(Fonte:!investigador,!2013)!

!
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!

Fig.'66'Interior'da'Tertúlia'O'Estoque,'Vila'Franca'de'Xira.'

(Fonte:!investigador,!2013)!

!
!
!
!
!
!
!
!
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!
!
!
!
!

Fig.'67'Fardamento'de'forcado,'Tertulia'O'Estoque,'Vila'Franca'de'Xira.'

(Fonte:!investigador,!2013)!
!
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D. Investigação!Ativa!
!
!

A!Investigação!Ativa!foi!iniciada!com!o!desenvolvimento!de!um!protótipo!“chávenaLcopo”!

que!foi!pensado!e!desenhado!segundo!o!almofariz.!Visto!o!almofariz!(graal)!estar!relacionado!com!

o! sagrado! e,! como! o! caso! de! estudo! Delta! Cafés! tem! o! café! como! algo! também! “sagrado”,!

desenvolveuLse! este! protótipo,! afim! de! carregar! o! objeto! de! simbolismo,! inserindoLo!

imediatamente!na!grande!temática!da!Cultura!Popular!Portuguesa.!

!

!
Fig.'68'Protótipo'“chávena-copo”'de'café'e'pires,'faiança,'André'Lopes'Cardoso.'

(Fonte:!investigador,!2013)!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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E. Questionário!
!
!

Na! sequência!da!Dissertação!de!Mestrado!em!Design!de!Produto,!pretendefse! com!este!
questionário! perceber! a! importância! da! Cultura! Popular! Portuguesa! aplicada! ao!Design! de!
Ambientes! de! Espaços! Comerciais.! Após! algum! conhecimento! relativo! ao! projeto,! deverá!
responder! a! este!questionário! sobre! a! aplicação!de!objetos! e! artefactos!da!Cultura!Popular!
Portuguesa!num!espaço!comercial!para!a!!Delta!Cafés,!não!esquecendo!o!contexto!popular.!As!
respostas!deverão!corresponder!aos!seguintes!parâmetros:!
!

1!–!Desinteressante!

2!–!Pouco!interessante!

3!–!Interessante!

4!–!Muito!interessante!

5!–!Extremamente!interessante!

!

1f Acha!que! é! interessante! existir! uma! catalogação!de! artefactos!populares!português,!
devidamente!escalados!por!regiões?!

!
' ' ' ' '

1! 2! 3! 4! 5!

!
2f Acha!pertinente! criar! uma!plataforma! virtual! onde! se! possa! consultar! os! artefactos!

populares! portugueses! por! regiões,! chegando! assim! facilmente! a! um! público! mais!
alargado?!

!
' ' ' ' '

1! 2! 3! 4! 5!

!
!

3f Relativamente! à! implementação! de! artefactos! populares! em! espaços! comerciais,! o!
que!pensa!sobre!este!conceito?!

!
' ' ' ' '

1! 2! 3! 4! 5!

!
4f Acha!que!a!integração!destes!artefactos!populares!irão!ser!importantes!para!o!

conhecimento!da!Cultura!Popular!Portuguesa?!
!

' ' ' ' '

1! 2! 3! 4! 5!

!
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5f A!Delta!Cafés!é!uma!empresa!que!dá! importância!aos!valores!culturais!portugueses.!
Seguindo! esta! linha! conceptual,! acha! interessante! criar! cafés! temáticos,! em! que! o!
tema!central!é!a!Cultura!Tradicional?!

!
' ' ' ' '

1! 2! 3! 4! 5!

!
!

6f Este!conceito!é!inovador,!acha!que!se!fosse!implementado!um!café!no!Chiado!(Lisboa)!
teria!grande!aceitação!do!público?!!

!
' ' ' ' '

1! 2! 3! 4! 5!

!
!

7f E!o!turista?!Acha!que!entraria!para!conhecer!um!pouco!mais!da!Cultura!Popular?!
!

' ' ' ' '

1! 2! 3! 4! 5!

!
!
! Foram!criados! três! espaços!Delta!Qultura,! cada!qual! com!uma!abordagem!diferente!
relativamente!à!Cultura!Popular.!O!primeiro! (fig.1)! representa!um!espaço!cosmopolita! com!
cerca! de! 20m2,! onde! impera! a! simplicidade.! Este! espaço! poderia! ser! implementado! num!
centro!comercial.!!
!

!
Fig.'69'Espaço'Delta'Qultura,'com'20m2.'

(Fonte:!investigador,!2013)!
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!
8f Acha!pertinente!esta!abordagem!espacial?!

!
' ' ' ' '

1! 2! 3! 4! 5!

!
!
!

9f Se!sim,!porquê?!
!
!

!

!
!
!
!

!
Fig.'70'Espaço'Delta'Qultura,'área'restrita.'

(Fonte:!investigador,!2013)!

!
!

10f Criaramfse!áreas!um!pouco!mais!restritas!no!espaço!(fig.2)!com!cerca!de!80m2.!Acha!
interessante! criar! pequenas! zonas! onde! se! possa! conviver,! mas! com! alguma!
privacidade?!

!
' ' ' ' '

1! 2! 3! 4! 5!

!
!
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11f Acha! pertinente! a! criação! de! um! showroom! no! qual! existam! produtos! Delta,! como!
máquinas,! cápsulas! e,! paralelamente,! existirem! objetos! portugueses! (recordações)!
como!o!Galo!de!Barcelos,!Figurado!de!Barcelos,!Mantas!Alentejanas,!entre!outros?!

!
' ' ' ' '

1! 2! 3! 4! 5!

!
!

12f Ao!existirem!recordações!de!Portugal!num!espaço,!quase!que!é!um!convite!ao!turista.!
Acha!pertinente!o!turista!conhecer!o!universo!Delta?!

!
' ' ' ' '

1! 2! 3! 4! 5!

!
!
!

13f De!uma!maneira!geral,!como!classifica!este!projeto,!não!esquecendo!a!catalogação!dos!
objetos!da!Cultura!Popular!Portuguesa!por!regiões.!

!
' ' ' ' '

1! 2! 3! 4! 5!

!
!

!
Fig.'71'Espaço'Delta'Qultura,'Lenço'dos'Namorados'como'papel'de'parede.'

(Fonte:!investigador,!2013)!

!
!
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!
Fig.'72'Espaço'Delta'Qultura,'Mesa'Lamego.'

(Fonte:!investigador,!2013)!

!
!
!
!
!
!
!
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