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Resumo  

Este relatório de estágio, apresentado à Faculdade de Belas Artes da 

Universidade do Porto, tem como objetivo expor o resultado da realização das 

atividades que decorreram no âmbito do Estágio Curricular do Mestrado de 

Estudos Artísticos aplicados aos Estudos Museológicos e Curadoriais que 

decorreram ao longo de seis meses no Museu do Traje de Viana do Castelo. 

Inicia-se este documento com uma caracterização da Instituição de 

Acolhimento a nível histórico e museológico, bem como a apresentação das 

várias coleções pertencentes ao Museu, como sendo o Traje, Tecnologia Têxtil 

e a Ourivesaria.   

Seguidamente é apresentada a proposta elaborada pelo Museu do Traje de 

Viana do Castelo para o projeto de remodelação do piso -1 do Museu, da qual 

surgiram as atividades executadas pela estagiária. As atividades propostas 

foram aceites através do Protocolo de Estágio, estando todas descritas e 

analisadas ao longo do relatório que agora se apresenta.  

Finalmente faz-se a avaliação geral do estágio, onde são descritas as 

dificuldades encontradas ao longo desta experiência e ainda se apresentam 

algumas sugestões de melhoria relativas ao espaço da coleção da Fundação 

Manuel Freitas no Museu do Traje de Viana do Castelo. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Inventário; Catalogação; Ourivesaria; Traje; Filigrana;  
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Abstract  

This internship report, presented to the Faculty of Fine Arts of the University of 

Porto, aims to show the results of the activities that took place within the scope 

of the Curricular Internship of the Master of Artistic Studies applied to the 

Museological and Curatorial Studies that took place during six months at the 

Costume Museum of Viana do Castelo. 

This document begins with a characterization of the Host Institution at a historical 

and museological level, as well as the presentation of the various collections 

belonging to the Museum, such as the Costume, Textile Technology and 

Goldsmithing. 

Next, the proposal prepared by the Museum of the Costume of Viana do Castelo 

is presented for the remodeling project of the floor -1 of the Museum, from which 

the activities performed by the trainee arose. The proposed activities were 

accepted through the Traineeship Protocol, all of which are described and 

analyzed throughout the present report. 

Finally, the general evaluation of the stage is presented, describing the difficulties 

encountered during this experiment and some suggestions for improvement 

related to the collection area of the Manuel Freitas Foundation in the Costume 

Museum of Viana do Castelo. 

 

KEY WORDS: Inventory; Cataloguing; Goldsmithing; Costume; Filigree;  
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Introdução 

Este relatório é o resultado escrito do estágio curricular no âmbito do Mestrado de 

Estudos Artísticos aplicados aos Estudos Museológicos e Curadoriais, realizado no 

Museu do Traje de Viana do Castelo, Instituição Museológica integrada na Rede 

Portuguesa de Museus desde 2004. 

No capítulo 1 encontra-se descrita toda a história referente ao Museu do Traje de 

Viana do Castelo, desde a sua recuperação quando foi tomado pela Câmara Municipal 

de Viana do Castelo, à entrada da Instituição na Rede Portuguesa dos Museus e a 

definição da sua missão e objetivos. Ainda neste capítulo são apresentadas as 

coleções pertencentes ao Museu, nomeadamente a coleção de ourivesaria criada em 

2001 a partir da doação de Manuel Rodrigues de Freitas. Existe a necessidade de 

melhorar os espaços expositivos destinados à coleção de ourivesaria, que fez com 

que o Museu redigisse uma proposta de remodelação da área expositiva destinada à 

mesma.  

Foram feitas pesquisas sobre a coleção de ourivesaria cujo resultado se apresenta no 

capítulo 2 que serve de base e contextualiza os conteúdos do capítulo 3, abordando 

os usos e costumes das peças presentes no núcleo, assim como a descrição de cada 

uma. 

No capítulo 3 são expostas atividades que surgiram em resposta à ‘proposta de 

remodelação’, sendo elas: melhoria da catalogação das 614 peças pertencentes ao 

núcleo de ouro tradicional doado por Manuel Freitas; atualização da informação e 

documentação do inventário das peças de Ourivesaria Portuguesa do Museu; início 

do desenvolvimento do conteúdo textual ‘Ourivesaria Popular Portuguesa’ para o 

painel interativo; 

Finalmente foi feita uma avaliação geral sobre a experiência no estágio, onde são 

explicados os constrangimentos encontrados na execução das atividades. 

Nas considerações finais apresenta-se uma conclusão geral sobre todo o processo 

prático através do qual se conheceu e trabalhou a ourivesaria portuguesa em contexto 

museológico.  
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Operacionalização de termos 

Ao longo deste relatório serão frequentemente utilizadas palavras-chave que 

constituíram a base de estudo para a realização de várias pesquisas, entre elas são: 

Inventário: é um instrumento de gestão através de procedimentos normalizados que 

tornam possível a organização de objetos e os seus fundos documentais, assim como 

a exploração ordenada da informação consoante as tecnologias apropriadas. 1 

Catalogação: é um registo de um conjunto de informações referente a um determinado 

de objeto ou documento de maneira a ser identificado com exatidão.2 

Ourivesaria: é a atividade de modificar e trabalhar metais precisos, tanto na fabricação 

de joias ou de ornamentos.3 

Traje: refere-se a roupas ou a um estilo distinto utilizado por um povo, classe ou 

período, antigamente era através dos trajes que se identificavam um povo.4 

Filigrana: é uma técnica utilizada na ourivesaria, que utiliza fios finos para compor 

desenhos ao gosto do ourives. Habitualmente o metal utilizado é o ouro ou prata, mas 

o bronze e outros metais também podem ser utilizados.5 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 SIDRA: Sistema de Información Documental en Red de Asturia, 2005, p. 13, 
http://aabadom.files.wordpress.com/2009/09/100_0.pdf. 19/06/2018 
2 Informação retirada do PDF: http://www.cm-benavente.pt/downloads/cultura/300-catalogacao/file 
22/06/2018 
3 Revista Portugal Global Joalharia e ourivesaria Um novo paradigma -  
 http://www.portugalglobal.pt/PT/RevistaPortugalglobal/2015/Documents/Portugalglobal_n81.pdf 
22/06/2018 
4 O Traje Regional Português e o Folclore - 
https://www.om.acm.gov.pt/documents/58428/182327/1_PI_Cap7.pdf/803cd114-b7e8-448a-8dea-
aeacb67866fe 22/06/2018 
5 Filigrana Portuguesa - https://www.filigranaportuguesa.pt/pages/filigrana 29/06/2018 

http://aabadom.files.wordpress.com/2009/09/100_0.pdf
http://www.cm-benavente.pt/downloads/cultura/300-catalogacao/file
http://www.portugalglobal.pt/PT/RevistaPortugalglobal/2015/Documents/Portugalglobal_n81.pdf
https://www.om.acm.gov.pt/documents/58428/182327/1_PI_Cap7.pdf/803cd114-b7e8-448a-8dea-aeacb67866fe
https://www.om.acm.gov.pt/documents/58428/182327/1_PI_Cap7.pdf/803cd114-b7e8-448a-8dea-aeacb67866fe
https://www.filigranaportuguesa.pt/pages/filigrana
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CAP 1 - Museu do Traje de Viana do Castelo 

O edifício onde se encontra atualmente o Museu do Traje de Viana do Castelo 

(MTVC), foi construído entre 1954 e 1958 para a instalação de uma delegação do 

Banco de Portugal, localizado no centro histórico da cidade, mais concretamente na 

Praça da República. É um edifício bastante austero, de linhas verticais com dois altos 

relevos (da autoria der Roque Gameiro), representando as atividades económicas do 

século XIX como a pesca e a agricultura, onde se vê mulheres vestidas à lavradeira 

com o traje de trabalho.  

Inicialmente, a tutela do Museu do Traje de Viana do Castelo foi entregue à Comissão 

de Festas da Senhora d’Agonia e funcionou como uma galeria de exposições 

temporárias, organizadas por Amadeu Costa. 

No ano 2000 a Câmara Municipal assumiu a tutela do museu, indicando um técnico 

superior que ficou responsável pelo espaço tendo, mais tarde delineado a missão e 

objetivos do mesmo, essencial para a candidatura à Rede Portuguesa dos Museus. 

Em 2004 o Museu do Traje de Viana do Castelo aderiu à Rede Portuguesa de Museus. 

No mesmo ano nasceu uma das primeiras exposições permanentes intitulada “A Lã e 

o Linho no Traje do Alto Minho”, comissariada por Benjamim Pereira. 

O edifício suportou obras de adequação aos serviços museológicos em 2007, criando 

assim novos espaços para exposições, reservas, escritórios de serviços educativos, 

espaços para tertúlias e administração. 

O Traje de Viana do Castelo constitui o acervo do museu, tendo este a missão clara 

de estudar e divulgar a sua identidade. O Traje (séc. XIX- XX) abrange o vestuário 

feminino, popular e rural utilizado nas várias aldeias pertencentes ao distrito de Viana 

do Castelo. Devido ao progressivo do desuso do traje, sentiu-se a necessidade de 

documentar as suas características. Assim se passou a contribuir para a sua 

preservação prevenindo o seu desaparecimento. 

Outra forma de preservar a genuinidade do Traje em geral foi através de práticas 

performativas, originando, mais tarde, grupos folclóricos que usaram o Traje como 

atração principal nas festas da cidade em honra da Senhora D’Agonia.  
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1.2 - Missão e objetivos 

O Museu do Traje de Viana do Castelo, integrado na Rede Portuguesa de 

Museus desde 2004, é uma instituição de carácter permanente, sem fins 

lucrativos ao serviço da sociedade e do seu desenvolvimento, que incorpora 

bens culturais e os valoriza através da investigação, inventário, conservação, 

exposição e interpretação, divulgando os bens representativos da natureza e 

do homem alto-minhoto, com a missão de estudar a cultura popular, de 

salvaguardar e desenvolver o património e de educar, no verdadeiro sentido 

dinâmico de criatividade e cultura.6 

São estes os valores que orientam a atividade do museu, transmitindo este património 

de várias formas ao público através de visitas guiadas, exposições temporárias 

temáticas e atividades educacionais.   

 

1.3 - Breve apresentação das coleções  

O acervo do Museu do Traje de Viana do Castelo organiza-se em várias coleções:  

Traje, Tecnologia Têxtil e Ourivesaria. Estas coleções constituem património do Alto-

Minho, tal como os trajes populares do concelho de Viana do Castelo, vários objetos 

e utensílios com que eram confecionados os fatos e também uma coleção de outras 

peças de vestuário referentes ao estilo burguês e adereços que mostram o fator 

identitário desta região, nomeadamente a ourivesaria.  

O acervo do Museu é constituído por trajes populares rurais que se dividem em traje 

de domingar, de lavradeira, ou à vianesa, de festa, de trabalho, de dó e de noiva, 

traduzindo entre si toda a criatividade e diversidade das técnicas utilizadas, assim 

como a matéria prima (linho e lã). 

O traje de domingar, de lavradeira ou à vianesa é atualmente o traje mais escolhido 

para desfilar nas romarias de todo o Minho. Este traje podia ser utilizado pelas 

mulheres, no campo e nas lides domésticas e em dias de festa e romaria. 

                                                           
6 Informação retirada do site: http://www.cm-viana-castelo.pt/pt/mt-apresentacao 15/08/2018 

http://www.cm-viana-castelo.pt/pt/mt-apresentacao
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7  

Cada região do Alto Minho introduzia variantes ao traje na cor. Os azuis são 

associados as terras viradas ao mar, os trajes verdes ás terras montanhosas e 

verdejantes, já o traje vermelho é associado ao Minho em geral, sendo este o mais 

utilizado. Este traje é composto por uma saia até aos tornozelos, um avental bordado 

habitualmente com motivos geométricos ou vegetalistas, camisa branca de linho com 

bordados a branco ou a azul nas ombreiras e nos punhos, lenço cruzado no peito e 

outro na cabeça e meias brancas de algodão e socos pretos. 

No entanto eram utilizadas vestes distintas para cada ocasião, distinguindo-se através 

da idade, estado civil e estatuto social, por exemplo uma matriarca não poderia utilizar 

um traje de tons garridos como o traje à vianesa vermelho.  

O traje de trabalho era utilizado para qualquer tipo de trabalho, no campo, em casa, 

na feira, entre outros. Este traje tem a mesma estrutura que o traje de lavradeira, com 

os mesmos motivos vegetalistas bordados no avental, mas apenas utilizando cores 

mais sóbrias como o verde escuro com apontamentos a amarelo, azul escuro, bordô, 

castanho e preto, tornando-o mais discreto para a execução dos vários trabalhos. 

Neste traje é onde existem as maiores variações de tons e padrões. 

 

                                                           
7 Imagem retirada do site minhoemfesta.pt 22/09/2018 
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8 

O traje de dó era o traje utilizado para fazer o luto ou então na eventualidade de um 

familiar emigrar. Este traje simboliza a dor da separação, utilizando cores mais 

escuras como o azul escuro, o roxo e o preto.     

9 

O traje de noiva é em preto integral. Composto por uma casaca de sede preta de 

mangas compridas todo bordado com vidrilhos e fita de cetim todo em preto, uma saia 

mais comprida de tecido preto de lã, um avental em veludo preto todo bordado com 

vidrilhos brilhantes habitualmente formando o escudo português ou a coroa real 

acompanhada de motivos vegetalistas, e ainda uma algibeira em forma de coração 

                                                           
8 Imagem retirada do site minhoemfesta.pt 22/09/2018 
9 Ibidem 
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também bordado com vidrilhos, um lenço branco de tule bordado com fio de seda, 

meias rendadas brancas e socos pretos bordados a branco. 

Ainda dentro deste acervo apresentam-se outras peças de vestuário e objetos com 

valor identitário do Alto-Minho, mostrando a evolução de vários trajes até aos dias de 

hoje. 

10 

A tecnologia têxtil mostra exemplos de matérias primas e instrumentos de produção 

têxtil. O linho e a lã formaram a base do vestuário no passado. Após o século XX estes 

materiais começaram a ser substituídos por algodão e fibras industriais. São vários os 

equipamentos utilizados na transformação dos materiais e no fabrico do traje. 

Trata-se de um processo feito inteiramente dentro do agregado familiar, 

recorrendo-se, no caso dos trabalhos que precisavam de mais mão-de-obra, a 

uma lógica de ajuda entre vizinhos, pagos pela reciprocidade. Nestes trabalhos 

coletivos havia sempre uma carga de diversão muito forte, com refeições 

melhoradas, música e cantigas que promoviam o convívio e onde eram mesmo 

permitidas certas liberdades como, por exemplo, as danças, os encontros 

noturnos proporcionados pelas espadelagens, ou mesmo os abraços entre 

                                                           
10 Imagem retirada do site minhoemfesta.pt 22/09/2018 
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rapazes e raparigas quando se rebolavam juntos pelo linhar, na altura da 

arrinca do linho.11 

Em 2011 nasceu uma nova coleção no acervo do Museu do Traje de Viana do Castelo. 

Manuel Rodrigues Freitas dono de uma das mais influentes ourivesarias de Viana do 

Castelo, doou ao museu uma coleção de várias peças de ourivesaria popular e 

tradicional portuguesa, que colecionou ao longo dos anos. A coleção integra também 

um núcleo de ourivesaria popular portuguesa que inclui joias masculinas e femininas 

utilizadas pela burguesia, nobreza e aristocracia, como por exemplo os relógios de 

bolso.  

Manuel Rodrigues Freitas era natural de Aveiro, escolhendo Viana do Castelo como 

sua residência. Licenciado em economia e finanças, começou por trabalhar num 

banco no porto, mais tarde foi convidado a abrir uma filial no Brasil, mas Manuel 

Freitas preferiu ser professor na Escola Comercial e Industrial de Viana do Castelo 

exercendo a profissão por alguns anos. Mais tarde deixou o ensino e começou a gerir 

a ourivesaria de seu tio em Viana, iniciando-se no negócio do ouro.  

Apenas uma pequena parte desta coleção está exposta no piso -1 do Museu, dentro 

do antigo cofre utilizado quando o edifício era ainda uma filial do Banco de Portugal. 

Todas as peças em exposição foram escolhidas por Manuel Rodrigues Freitas, e 

dispostas de acordo com o seu gosto pessoal. As restantes peças do núcleo 

encontram-se numa instituição bancária.  

 

1.4- Proposta de remodelação da área expositiva do piso -1 do Museu do Traje 

de Viana do Castelo 

Foi elaborado pelo Museu uma proposta de remodelação da área expositiva do piso -

1, onde foi planificado a criação de três novos espaços expositivos para cada categoria 

de ourivesaria, com o apoio de um painel interativo. 

No primeiro espaço expositivo o objetivo é dar a conhecer a Fundação Eduardo Freitas 

e a coleção, através de elementos biográficos que o caracterizam enquanto doador e 

colecionador.  

                                                           
11 Informação retirada do site: http://www.cm-viana-castelo.pt/pt/mt-colecoes 08/05/2018 
 

http://www.cm-viana-castelo.pt/pt/mt-colecoes
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O segundo espaço expositivo propõe expor peças referentes ao espólio masculino, 

enfatizando os relógios de bolso e as correntes de relógios. 

O cofre é o terceiro espaço expositivo, onde serão expostas peças de ourivesaria 

popular, enfatizando as peças que eram habitualmente utilizadas nos fatos 

tradicionais e ainda algumas peças burguesas, com o intuito de mostrar as diferenças 

entre categorias de ourivesaria, mostrando os seus usos. 

Na proposta de remodelação propõe-se ainda a criação de um painel interativo, com 

o objetivo de mostrar todas as peças da coleção, uma vez que nem todas podem ser 

expostas devido ao seu elevado número. 

Foi a partir desta proposta de remodelação que se identificaram tarefas a realizar pela 

estagiária. 
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CAP 2 – O Ouro Ourivesaria  

Diz-se que o peito de uma minhota é como um céu estrelado, onde se exibe o ouro 

reunido ao longo de décadas. No Entre Douro e Minho, o ourar está ligado aos 

acontecimentos populares da vida social e religiosa.  

O ouro que habitualmente existia numa casa era um fio de contas, dois ou três pares 

de brincos e um ou dois cordões, mais do que isto poderia ser sinal de uma casa muito 

prospera. O fio de contas e os brincos eram de uso obrigatório segundo as regras 

sociais, pois as mulheres nunca os podiam tirar do pescoço nem das orelhas.  

As mulheres nunca devem comparecer sem ouro, (uma mulher que por algum motivo 

não usasse brincos seria apelidada de ‘mulher fanada’, com toda uma carga 

pejorativa), mesmo que em trabalho. Por isso durante as tarefas laborais, a mulher 

lavradeira usava apenas pequenos brincos e o fio de contas. Por vezes faziam-se 

promessas aos santos de não usar brincos como prova de sacrifício, face a certos 

problemas que surgiam. Também, por vezes, a situação financeira da família era tão 

má que a dona da casa tinha que empenhar os brincos. Para as viúvas que não 

podiam usar ouro, foram criados brincos apropriados ao luto, chamados ‘brincos de 

viúva’. Se por algum motivo não os pudesse adquirir, costumava forrar-se outros 

brincos com pano preto.  

Para a mulher ficar ourada era necessário pelo menos a ostentação de um cordão, e 

esse normalmente era oferecido pelos pais aquando do seu casamento. Este ato 

designa-se ‘vir à vila ourar a noiva’, sempre acompanhada pela mãe, verificando-se 

assim a forte influência do matriarcado.  

Existem muitas regras para o uso do ouro criadas pelo povo que funcionam como 

tradições transmitidas de mães para filhas. A mulher deve saber ourar-se conforme a 

ocasião e segundo determinadas regras quanto à ornamentação do seu colo: os 

cordões, trancelins e grilhões, bem como cruzes e medalhas devem ficar a cima da 

cintura, porque tudo que passe abaixo do umbigo constitui um atentado ao pudor, uma 

vez que os olhos maliciosos são levados a ficar-se em partes mais íntimas do corpo. 

No fato de ir a feira, deve-se ter boa aparência para que corra bem o negócio, e fazer-

se acompanhar de muito ouro. Costumava-se dizer: ‘Para a missa o que puderdes, 

para a feira quanto tiverdes’. Utilizavam na mão esquerda muitos anéis de prata, para 

indicarem o seu estado de solteiras. 
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Para ir à igreja dizia-se que se ia lavada e não ourada levando apenas o mínimo 

essencial, exceto nos dias solenes em que o traje mudava e as mulheres enfeitavam-

se com três, quadro, cinco fios de contas, grilhões com enormes medalhas de ouro, 

onde colocavam os retratos dos seus namorados e das orelhas pendiam um ou dois 

pares de argolas grandes. 

Outro costume antigo está relacionado com a questão da partilha do ouro existente 

numa casa. Todo o ouro era herdado pelas filhas ou netas e, geralmente essa partilha 

era feita em vida pela mãe, avó ou tias que viviam na mesma casa. A acumulação de 

riquezas sob a forma de joias, principalmente de ouro, era um costume antigo para 

uma eventual necessidade no futuro: O ouro para a mulher minhota não conta apenas 

como atavio, mas sim como investimento.  Era frequente guardar a fortuna em buracos 

feitos na terra, enterrada nos pavimentos das casas, nas lareiras, entre as fendas das 

paredes. 

 

2.1- O Ouro 

O ouro é um material nobre, seja pelas suas características intrínsecas ou pela sua 

escassez e tem deslumbrado todos os que o usam e trabalham ao longo dos vários 

milénios. Manuel Freitas diz considerar o ouro um dos metais mais perfeitos, pois é 

nele concentrado o brilho, luz e esperança de muitas religiões e antigas civilizações, 

no qual baseavam as suas crenças.  

Segundo Brâmanes, o ouro simboliza a imortalidade; para os Astecas era 

associado à pele nova da Terra, que todos os anos rejuvenescia , na época das 

chuvas; para os Gregos, o ouro lembrava o sol, representando: fecundidade, 

riqueza, centro de calor e amor; para os Egípcios, era a carne do Sol, sendo a 

deusa Hathor a encarnação deste metal; os católicos representam, duma 

maneira geral Jesus Cristo com cabelos louros (dourados)12 

Manuel Freitas identificou as características que do seu ponto de vista tornam o ouro 

um material de grande valor. 

 

                                                           
12 Texto redigido por Manuel Rodrigues de Freitas 
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Ductilidade  

A sua ductilidade tornou possível trabalhar este material de forma requintada, 

utilizando técnicas de fabrico como a filigrana, uma técnica milenar que utiliza o fio de 

metal repuxado elaborando as peças detalhadas ao mais ínfimo pormenor (com um 

grama de ouro é possível criar um fio mais fino que um cabelo). 

 

Escassez 

Além de ser um metal escasso em quantidade é também de difícil acesso, o que 

acrescenta ao valor final. Para obter 10 gramas deste metal é necessário triturar cerca 

de uma tonelada de rocha aurífera, por vezes a profundidades superiores a 4.000 

metros de profundidade.  

 

Imperecível 

Ao contrário de vários outros metais não tão nobres, o ouro não se deteriora com o 

tempo mesmo que se encontre nas mais difíceis condições, e por isso pode ser 

passado de geração em geração sem que agentes externos (não humanos) o possam 

destruir. 

 

Estatuto 

Este estatuto que o ouro veio ganhar ao longo dos milénios, é interpretado de 

diferentes formas ao longo da história. Desde civilizações antigas até aos dias de hoje, 

o ouro foi visto e utilizado de formas distintas. A forma mais utilizada em todo o mundo, 

é a simbologia do matrimónio. Os noivos e casados oferecem anéis em ouro como 

forma de sacralizar o consórcio. 
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Cor 

A sua cor, igual ao do sol tem fascinado a humanidade desde o seu descobrimento.  

No entanto obtém-se variações de cor através de ligas com outros metais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amulético 

Dentro da ourivesaria popular existem também vários amuletos, peças que dizem 

combater poderes malignos sobrenaturais, poderosos e conscientes, seres que 

provocam doenças e desgraças. Os amuletos repelem os maus espíritos e fixam os 

bons, atuando de forma positiva. Um antigo hábito utilizado no primeiro banho do 

recém-nascido era o de lhe juntar moedas ou peças de ouro, com o objetivo de lhe 

acrescerem no futuro grandes benesses económicas. Eram colocadas ao pescoço, 

no berço ou à cintura da criança, medalhas religiosas, figas, representações do sino-

saimão (amuleto constituído por dois triângulos entrelaçados formando uma estrela), 

para defender a criança da ação das influências malignas, bruxas, mau olhado ou 

quebranto.  

 

 

 

 

Figura 1- Tabela de composição das cores do ouro 
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2.2 - Ourivesaria Popular Portuguesa 

No peitilho de uma lavradeira, existem as mais variadas peças, entre elas destacam-

se: 

Arrecadas de Viana 

As arrecadas de viana são compostas por filigrana fina e apertada, tornando-as mais 

pormenorizadas. Estes brincos têm características amuléticas, apresentando uma 

forma lunar ao centro onde dispõe de uma parte móvel apelidada de ‘janela’ ou 

‘pelicano’ ou ‘bambolina’ que têm a virtude de afastar espíritos maléficos. São 

constituídas ainda por triângulos invertidos em forma de cachos de uvas, simbolizando 

a fertilidade. As arrecadas remontam à época castreja, inicialmente utilizados pelos 

estratos sociais mais baixos, sendo fortemente inspiradas no quarto crescente da lua. 

13 

 

Colares de contas 

As primeiras contas metálicas produzidas pelas civilizações Gregas, Etrusca e Fenícia 

eram maciças e pesadas, mais tarde tornaram-se ocas formadas por duas calotas 

soldadas entre si.  

O colar de contas era adquirido pela mulher minhota conta a conta, pois as poucas 

economias que provinham da venda das feiras apenas permitiam que as comprassem 

                                                           
13 Imagem retirada do site museudaourivesaria,com 15/09/2018 
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individualmente. Mais tarde quando o número de contas fosse suficiente para formar 

um colar justo ao pescoço, enfiavam num fio de algodão colorido (habitualmente 

vermelho, azul ou amarelo) com um nó corrediço terminado por um ‘pompom’ de fios 

mesclados. 

 14 

Brincos à Rainha 

Foram apelidados por brincos à ‘Vianesa’ ou ‘à rainha’ depois de D. Maria II os ter 

utilizados numa visita a Viana do Castelo, onde foram adotados pelos populares, 

tornando-se símbolo de riqueza e estatuto social. São compostos por duas peças 

movíveis, em que uma é redonda e se encontra ‘à janela’ simbolizando a fertilidade 

feminina, diz-se que é um símbolo da ligação do filho ao ventre da mãe. Estes brincos 

apenas eram utilizados em dias de festa por ostentarem bem-estar económico.  

                                                           
14 Imagem retirada do site museudaourivesaria.com 15/09/2018 
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15 

Borboletas  

Também designada de ‘pulinha’ trata-se de uma pendureza de tamanho reduzido, 

referente ao pequeno pássaro que habitualmente utiliza ‘pulos’ como meio de 

deslocação. Em Gondomar, chamam-lhe ‘pestana’, por analogia com as pestanas 

oculares. As borboletas são habitualmente recortadas em chapa fina com um aplique 

de uma flor ao centro, posteriormente são gravadas com os mais variados motivos – 

florais, amorosos e religiosos – nunca aparecendo duas iguais.  

16 

                                                           
15 Imagem retirada do site museudaourivesaria.com 15/06/2018 
16 Imagem retirada do site museudaourivesaria.com 15/06/2018 
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Cordões  

Os cordões têm várias tipologias, desde os finos sendo estes designados de ‘linhas’, 

aos grossos e pesados designados de ‘sogas’ (por vezes os cordões grossos 

utilizavam elos ocos para aliviar o peso). Estes cordões são fios com dois metros a 

dois metros e vinte de comprimento.  

Habitualmente os cordões utilizam-se com três voltas ao pescoço, voltas que 

aumentam de tamanho e normalmente levam pendurados na parte mais comprida 

uma das seguintes peças: borboletas, cruz raiada de filigrana, cruz fundida ou maciça, 

peça ou medalha, custódia ou laça.  

17 

Peças/ Moedas/ Medalhas de Imitação 

As Peças são moedas autênticas utilizadas como pendurezas, habitualmente são 

embelezadas com encastoamentos que utilizam presilhas com a finalidade de segurar 

a moeda sem lhe causar qualquer tipo de dano, para assim não alterar o seu valor, 

sendo também utilizadas em alfinetes. 

                                                           
17 Imagem retirada do site museudaourivesaria.com 15/06/2018 
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18As medalhas de imitação são muito semelhantes às Peças, diferenciando-se pela 

moeda que é de imitação e pelo encastoamento que para se distinguir da verdadeira 

apresenta tamanho inferior e acabamento menos perfeito.  

 

Memórias 

As memórias podem ser qualquer pendureza que de alguma forma conserve a 

memória de alguém, habitualmente são pequenas caixas de abrir, de vários tamanhos 

e formas. Exprimem maioritariamente saudade, encerrando em cofre uma madeixa de 

cabelo, um fragmento de vestido, uma pequena frase, verso ou oração, uma fotografia 

ou outras formas de recordações.  

                                                           
18 Imagem retirada do site museudaourivesaria.com 15/06/2018 
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Cruzes 

Os crucifixos podem apresentar muitas variantes entre elas: as cruzes fundidas são 

normalmente cruzes maciças, com resplendor na parte superior e na parte inferior 

com uma inscrição ‘Mater Dolorosa’ ou uma Senhora da conceição; as cruzes de 

‘canovão’ e filigrana, o seu resplendor é filigranado decorado com ‘rodilhões’ e ‘ss’ e 

na parte superior a mesma inscrição e uma figura da Senhora da Conceição; as cruzes 

barrocas, são ocas e bojudas enfeitadas com motivos florais em relevo; as cruzes de 

estrela ou de malta, são totalmente filigranadas, guarnecida com esmaltes e por vezes 

rosáceas de três voltas de pétalas. 

                                                           
19 Imagem retirada do site museudaourivesaria.com 15/06/2018 
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20 

 

Custódia 

Esta peça é encimada por uma cruz e tem um braço todo feito de fio fino enrolado em 

espiral, sendo a parte inferior e principal toda orlada a filigrana. Na parte central 

ostenta um relicário com uma cruz ou expositor do Santíssimo assente sobre papel 

fino de estanho vermelho.  

                                                           
20 Imagens retiradas do site museudaourivesaria.com 15/06/2018 
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21 

As mais antigas são mais requintadas, porque são cheias de filigrana em ‘SS’ e 

‘rodilhões’, tendo a toda a volta do relicário, os símbolos do martírio de Cristo. 

Estas peças podem ser designadas por ‘Santas Custódias’, pela semelhança na parte 

central com os expositores do ‘santíssimo ostensório’; ‘brasileiras’ referindo a 

imigração dos portugueses para o Brasil; e ‘lábias' em virtude da analogia entre os 

seus braços e lábios.  

Coração 

Existem dois tipos de corações: os opados fabricados em chapa muito fina fazendo 

deles ocos e bojudos, decorados com fios de filigrana, com motivos florais ou 

religiosos; os corações em chapa, são semelhantes às borboletas, mas sempre 

flamejantes (resplendor no topo).  

                                                           
21 Imagens retiradas do site museudaourivesaria.com 16/06/2018 
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Trancelim 

O trancelim tem o mesmo comprimento que os cordões, é uma peça que só deve ser 

adquirida depois da mulher ter o seu segundo ou terceiro cordão. É constituída por 

elos muitos trabalhados, normalmente em filigrana. Utiliza-se com pendurezas como 

borboletas, custódias, crucifixos, corações, etc.  

23 
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Gramalheira 

Designa-se por gramalheira ou grilhão por se assemelhar a uma corrente grossa, de 

ferro, antigamente utilizada para suspender a caldeira sobre o lume. Chama-se 

também ‘bicha’ pela semelhança do colar a uma cobra com escamas.  

As gramalheiras são constituídas por um colar tecido a partir de um finíssimo fio, 

contornado com chapas recortadas em forma de laço continuamente perfuradas. 

O colar cruza-se e une-se na parte da frente onde os fios são segurados com uma 

roseta decorada, destes fios pendem umas franjas. Ao centro da peça tem um 

medalhão que pode atingir vinte centímetros, feito a partir de chapa fina e ornada com 

motivos florais.  

Esta peça é das mais requintadas e trabalhadas do universo da ourivesaria 

portuguesa, definindo o escalão social e económico da família a que pertencia. Este 

adorno não se pode considerar verdadeiramente popular, pois apenas era usado por 

mulheres abastadas, que só o ostentavam em ocasiões muito especiais. 

24 
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2.3 – Ourivesaria Portuguesa (Burguesia, Aristocracia e Nobreza) 

Na ourivesaria burguesa, aristocrática e nobre são utilizados maioritariamente o ouro, 

ouro colorido como por exemplo o ouro branco, a prata e platina decorados 

habitualmente com pedras preciosas. Esta tipologia específica de ourivesaria não 

obedece a regras de uso, daí a preferência de muitos homens e mulheres na sua 

utilização.  

 

Alfinetes 

25Existem alfinetes de muitos tamanhos e feitios, mas os que mais se destacam são 

os alfinetes de moedas de libra também apelidadas de ‘cavalinho’. Alfinete pode 

designar qualquer outra peça como as memórias e os relicários, os esmaltes ‘cara de 

senhora’, relógios de peito, peças ou moedas, etc.  

 

Colares    

Os colares burgueses são em tudo exuberantes, extremamente decorados com 

formas fitomórficas a penderem das extremidades. Muito ourados ou prateados, com 

pedraria para complementar os brilhos.  

                                                           
25 Imagem retirada do site museudaourivesaria.com 15/06/2018 
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26 

Anéis 

Tanto de mulher como de homens, os anéis burgueses são habitualmente muito 

robustos para assim poderem ser pesadamente decorados, com motivos geométricos 

e apliques de pedraria.  

27 

 

Senhoras da Conceição 

As Senhoras da Conceição são medalhas em chama fina oca e todas de ouro, podem 

ter vários tamanhos, oscilando entre dois e os vinte centímetros. Em certos locais 

chamam-lhe ‘Senhora do Caneco’, dada a semelhança da coroa com o caneco de ir 

à fonte.  

                                                           
26 Imagem retirada do site spgold.pt 15/06/2018 
27 Imagem retirada do site diourojoias.com 15/06/2018 
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28 

3.4 - Joias Masculinas 

A maioria das peças presentes nesta tipologia são os relógios de bolso, correntes de 

relógio, alfinetes e abotoadeiras, quase todas em ouro ou prata maciça extremamente 

trabalhada, como por exemplo os relógios de bolso que apresentam ‘guilhochado’ 

(padrão de vários traços geométricos que se cruzam em simetria). 

Os homens também se adornavam com peças decoradas, mas sobretudo com um 

sentido utilitário. 

 

Correntes de Relógio 

As correntes de relógio atestavam a situação económica e social do seu possuidor e, 

por isso, os fabricantes esmeravam-se na sua execução, apresentando modelos 

variados como: 

Simples – uma só corrente, com duas molas nas pontas, uma para prender ao colete 

e outra para prender o relógio. 

Compostas de dois elementos – uma corrente grande e outra pequena, unidas na 

mesma argola, servindo a maior para prender o relógio e a menor para suspender 

uma moeda, ou uma medalha, ou uma memória. 

                                                           
28 Imagem retirada do site newgreenfield.com 15/06/2018 
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Três elementos – duas correntes do mesmo tamanho e uma mais pequena, unidas no 

topo por uma argola. As duas maiores partiam para cada lado do colete em simetria 

onde o relógio se encontra preso numa mola ligada à mesma argola, saindo do bolso 

fica a corrente mais pequena, onde se podiam suspender vários objetos.  

A malha das correntes e a maneira como elas se combinam com outros elementos 

decorativos fazem com que se possam encontrar milhares de correntes diferentes 

umas das outras. 

Existem diversos tipos de malhas que podem ser utilizados entre eles: barbela, 

barbela limada, barbela dupla, elos largos ocos e lisos, elos maciços batidos ou 

cinzelados, trancelim, com ou sem filigrana, corda, mistura de ouro com trança de 

cabelo, etc., por vezes, misturavam-se vários tipos de malha na mesma peça. 

Era desejo generalizado nos homens adquirir um relógio de prata ou ouro, à medida 

que a situação económica o permitisse e era habitual afastarem a aba do casaco, para 

mostrar a sua corrente de relógio por cima do colete. As correntes de relógio e os 

alfinetes de gravata, eram as poucas peças de metal precioso que os homens usavam, 

mas só aos domingos, dias santos e dias de festa. 

29 

 

Relógios de Bolso 

Dentro dos relógios de bolso existem várias categorias, entre delas o Open Face, 

relógio sem tampa com o mostrador visível; Full Hunter, relógio de tampa escondendo 
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o mostrador; Half Hunter, relógio de tampa com janela em vidro, tornando ligeiramente 

visível o mostrador; Double Hunter, relógio de tampa frontal e posterior; Double Half 

Hunter, relógio de tampa frontal com janela em vidro e tampa completa posterior. 

Estes termos são de origem Inglesa, mas em Francês existe o termo ‘Savonette’ que 

remete ao termo sabão em Português, este termo engloba todas as tipologias menos 

o Open Face.  

Todos estes relógios apresentam o mostrador em esmalte branco, embora com o 

envelhecimento possam adquirir um tom amarelado. A maioria dos relógios mais 

clássicos utiliza a numeração romana e outros a numeração árabe.   

30 
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Figura 2 - Caderno da estagiária com nomes dos relógios de bolso 
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CAP 3 - Enquadramento das Atividades de Estágio 

 

As atividades desenvolvidas durante o estágio seguiram o plano previamente 

estruturado. 

Para avançar com a execução da ‘proposta de remodelação’ anteriormente 

apresentada, várias atividades foram colocadas em práticas, entre elas: 

a) ‘Colaborar no desenvolvimento e melhoria da informação relativa à 

coleção do núcleo de ouro tradicional doado por Manuel Freitas, através 

da análise do inventário existente sobre a coleção na base de dados do 

Museu do Traje.’ 31   

Esta tarefa teve como objetivo melhorar a informação já existente, através da análise 

do inventário já desenvolvido sobre as 614 peças pertencentes ao núcleo de 

ourivesaria doado por Manuel Freitas, sendo produzida uma atualização da 

informação e documentação do inventário. 

Antes de se iniciar a catalogação, o portal do matriz.net foi utilizado como ferramenta 

de estudo sobre as normas de inventário aplicado á ourivesaria.  

As normas de ourivesaria presentes no caderno desta categoria, abrange apenas dois 

tipos: a Ourivesaria Civil que conta com várias peças utilitárias e decorativas de 

natureza doméstica e a Ourivesaria Religiosa ligado às crenças e celebrações de 

cultos religiosos habitualmente católicos; deixando de fora a ourivesaria de adorno 

pessoal, como as joias populares e as peças eruditas das classes mais privilegiadas 

Portuguesas. 

A metodologia adotada para categorizar as várias peças de ourivesaria de adorno 

pessoal, resultou de uma fusão entre as normas gerais de ourivesaria e a informação 

prévia sobre as peças. 

As normas de ourivesaria contam com vários parâmetros de avaliação e descrição da 

peça, tais como a identificação/denominação; descrição; origem; 

representação/marcas/contraste; legendas ou inscrições; datação; informação técnica 

                                                           
31 Alínea retirada do protocolo de Iniciação à Prática Profissional  
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descritiva; autoria; produção; dimensões; estado de conservação e documentos 

associados.  

O inventário já existente, apresenta diversos campos, alguns deles não preenchidos, 

entre elas: número de inventário, denominação habitual, material, datação 

denominação, número de inventário, oficina, contrastaria, altura, largura, peso, 

observações sobre o estado de conservação, observações.  

Nesta atividade foram executadas várias pesquisas e estudos como forma de 

fundamentar e complementar a informação que compõe a catalogação. Como por 

exemplo, o estudo das normas de inventário presentes nos livros de normas de 

inventário cedidos pela DGPC no matriznet.dgpc.pt, entre outros: ’Glossário do Uso 

do Ouro No Norte de Portugal’ de 2011 por Rosa Maria dos Santos Mota, Edição por 

Universidade Católica do Porto; ‘Ouro’ de 2002 por Manuel Rodrigues Freitas – 

Edição da Câmara Municipal de Viana do Castelo; ‘ O Uso do Ouro nas Festas da 

Senhora da Agonia em Viana do Castelo’ em 2011, por Rosa Maria dos Santos 

Mota, Edição por Universidade Católica do Porto; entre outros documentos 

encontrados durante pesquisas transversais maioritariamente de Francisco 

Sampaio. 

As alíneas adicionadas ao inventário, resultantes da fusão das normas de ourivesaria, 

basearam-se na necessidade de caracterizar as peças de forma mais simples e direta, 

nomeadamente: ‘’super categoria’’, permite saber que tipo de objeto se trata; 

‘’descrição’’, elemento textual descritivo da peça; ‘’uso’’, em que contexto a peça era 

utilizada. 

Exemplo: 

‘Super Categoria: Brincos 

Categoria: Botões 

Denominação Habitual: Botões arte nova 

N.º de Inventário: 144-CFEF  

Descrição: Brincos em ouro, com chapas trabalhadas e modeladas em jeito de 

laço com várias espirais e incrustações de pedras azuis em forma de losango. 

Uso: São os primeiros brincos usados pelas meninas, habitualmente são 

oferecidos pelas madrinhas de batismo.’
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Esta atividade suportou-se em vários estudos, para assim melhorar a informação 

prévia e completar com novos campos de análise. É necessário conhecer-se o 

vocabulário utilizado para descrever as técnicas de transformação dos materiais, 

nomeadamente os materiais nobres. Foi utilizada alguma bibliografia de apoio 

para a construção destes dois parâmetros, entre eles: Costa, A. e Freitas, M., 

R., 2011. Ourar e Trajar, Uniarte Gráfica; Sampaio, F., (1990).  Alto Minho, 

Região de Turismo; Fazenda, P., (1927). Ourivesaria Contemporânea e os 

metais e pedras preciosas, Lisboa; Costa, A. e Freitas, M., R., (1992). Ouro 

Popular Português, Lello Editores. 
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Figura 3 - Folha do caderno da estagiária com vocabulário utilizado nas descrições das 
peças 
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b) ‘Colaborar na atualização da informação e documentação de um 

conjunto previamente selecionado de obras da coleção do Museu do 

Traje, nomeadamente através da completação dos campos de 

registo, da documentação dos objetos.’ 32  

A catalogação das peças de ourivesaria contou também com a experiência do 

primeiro ano de mestrado, a qual possibilitou colocar em prática os 

conhecimentos teóricos obtidos em disciplinas curriculares especificas.  

O exercício da atualização da informação e documentação consistiu na 

descrição dos objetos e no preenchimento de informações em falta. 

A primeira fase de catalogação foi executada por membros do Museu e resultou 

num dossier com pequenas fotos documentais das peças. Aparentemente este 

inventário foi elaborado a partir de fotografias, levando a campos como ‘estado 

de conservação’ a não serem preenchidos. 

‘Por forma a podermos obter uma melhor distinção/classificação das diversas 

peças que constituem as 3 categorias acima mencionadas, propomos identificar 

as punções existentes em cada peça, o contraste oficial que mostra o toque do 

material (ouro, prata e platina), a marca do fabricante, assim como a distinção 

das pedrarias (preciosas, semipreciosas ou falsas). Esta informação permite 

ainda completar as fichas de inventário com a datação e fabrico de cada peça’33   

Exemplos do exercício de atualização da informação: 

‘N.º de Inventário: 60-CFEF  

Descrição: Brincos em ouro, em forma de pendente movível vazada ao centro, 

estilizado com pequenas esferas com uma flor ao centro com aplique de esmalte, 

encimado por três circunferência em esmalte orladas por vários caramujos.  

Estado de conservação: Faltam as três circunferências em branco no topo de um 

dos brincos’ 

‘Super Categoria: Pendente  

Categoria: Borboleta  

                                                           
32 Alínea retirada do protocolo de Iniciação à Prática Profissional  
33 Retirado da proposta de remodelação da área expositiva no piso -1 do Museu do Traje de Viana do 
Castelo 
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Denominação Habitual: Borboleta  

N.º de Inventário: 173-CFEF  

Descrição: Borboleta em ouro, de chapa fina em forma de coração invertido, com 

baixos relevos com uma fissura ao centro.  

Estado de Conservação: Fissura ao centro da peça’ 

‘Super Categoria: Brincos  

Categoria: Brincos barrocos  

Denominação Habitual: Brincos barrocos  

N.º de Inventário: 575-CFEF  

Descrição: Brinco articulados em prata dourada, em forma de pendente e opado, 

com altos relevos com motivos fitomórficos.  

Estado de Conservação: Falta o par do brinco (por confirmar)’ 
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Figura 4 - fotografia do inventário existente das as peças da Fundação Eduardo Freitas 
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Confirmou-se a inexistência de registos dos contrastes das peças e da 

verificação dos materiais utilizados (pois a informação existente foi fornecida 

verbalmente pelo seu colecionador a quando da execução do primeiro 

inventário), assim como a falta de registo de dois brincos quando formam um par 

(como apenas aparece um elemento a catalogação fica incompleta, deixando 

uma margem relevante de erro).  

Na catalogação das peças de Ourivesaria Popular Portuguesa não surgiram 

muitas dúvidas quanto à descrição física, exceto o facto de muitas vezes ser 

custoso ler e interpretar inscrições e desenhos em baixo relevo. Quanto à 

Ourivesaria Portuguesa e Joias Masculinas, foi impossível avaliar e descrever o 

material e as condições em que as peças se encontravam, dado os pobres 

registos fotográficos presentes no inventário.  

 

c)  ‘Iniciar, segundo a proposta de remodelação da área expositiva no 

piso -1 do Museu do Traje (anexo 1), o conteúdo textual sobre a 

‘Ourivesaria Popular Portuguesa’ para incluir num futuro painel 

interativo’ 34 

Nesta atividade foram desenvolvidos componentes textuais que abordam a parte 

histórica das peças da Ourivesaria Popular Portuguesa, assim como do Ouro. 

Esta tarefa teve como objetivo criar informação para ser disposta junto da 

exposição das peças de ourivesaria, com o intuito de tornar a visita mais 

completa para o visitante. Começando pela vertente do nome, cada peça foi 

analisada consoante o seu significado e papel na sociedade, acompanhado de 

toda a sua viagem até aos dias de hoje. Muitas peças sofreram mudanças de 

interpretação, assim como físicas. Como por exemplo os Brincos à Rainha, no 

início do Sec. XIX estes brincos eram mais simples e robustos (Brincos à Rainha 

antigos), com o avançar dos anos e das técnicas de ourivesaria, tornaram-se 

extremamente trabalhados, mais leves e por consequência tornaram-se os 

brincos mais procurados pela mulher minhota.  

                                                           
34 Alínea retirada do protocolo de Iniciação à Prática Profissional referente ao estágio executado pela 
aluna  
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Estes textos são resultado de uma longa investigação, pois cada peça tem uma 

história diferente que é necessário e urgente contar, relativa ao modo como cada 

uma se modificou até chegar aos dias de hoje. 

Como resultado da investigação e pesquisa bibliográfica realizada, percebeu-se 

a pertinência de narrar a história do ouro de modo a melhor compreender a 

ourivesaria, como por exemplo: 

Brincos à Rainha 

Hoje são o forte ícone português, nomeadamente do Minho, estes aparatosos 

brincos podem ser fabricados em ouro, prata ou até prata dourada. No início do 

sec. XIX estes brincos eram muito procurados pelas mulheres, como símbolo do 

seu estatuto social e poder económico, hoje são procurados apenas pela sua 

simbologia e peso tradicional. Sofreram várias alterações desde a primeira 

metade do seculo XX, nos seus primórdios estes eram mais robustos e opados, 

com menos detalhes vazados e até incrustações de pedras preciosas, hoje são 

chamados de brincos à rainha antigos. Assim que se modernizaram, os brincos 

à rainha tornaram-se mais trabalhados ainda que constituídos por três secções 

movíveis, uma delas um pendulo ao centro, no local das pedras preciosas foram 

colocadas saliências em ouro facetado ou pequenas flores.  

Diz-se que os brincos á rainha representam o símbolo de fertilidade, a sua forma 

redonda com um pendulo ao centro poderá indicar um ventre que transporta o 

filho, tal como o seu formato triangular que se transcreve como símbolo feminino. 
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d)  ‘Inicio do desenvolvimento de uma demo ou protótipo virtual não 

oficial do conteúdo desenvolvido na alínea anterior.’ 35 

Esta atividade iniciou-se com uma pesquisa aprofundada sobre a necessidade 

dos meios virtuais nos museus, e também que tipos de meios se devem usar nos 

espaços expositivos.  

 

Os museus têm sofrido alterações motivando novas formas de raciocinar, 

criando uma consciência sobre a necessidade de se adaptarem à nova era 

tecnológica, libertando-se do seu espaço tradicional e tornando-se mais 

apelativos as grandes massas. Cada vez mais se veem museus a adaptar-se à 

sociedade que servem, estando em constante transformação.   

‘Não foi a museologia tradicional que evoluiu para uma Nova Museologia, mas 

sim a transformação da sociedade que levou à mudança dos parâmetros da 

Museologia’36 

Atualmente existe uma problemática entre a comunicação dos museus e os seus 

públicos. Primeiramente foi criado um espaço fechado de forma a preservar um 

património, hoje esta ideia está a alterar-se em forma de resposta às 

necessidades sentidas pelos próprios espaços expositivos. 

Os meios de comunicação que são os museus, terão de conciliar o seu 

desenvolvimento comunicativo e tecnológico com as exigências do público, 

tornando as novas necessidades museológicas exequíveis. 

As novas formas expositivas tecnológicas, são um meio de comunicação 

progressista entre o museu e a sociedade atual. O seu uso complementará o 

espaço físico do museu, facilitando a transmissão de informação e cativando o 

público, aumentando a sua visão sobre o objeto museológico. 

                                                           
35 Alínea retirada do protocolo de Iniciação à Prática Profissional  
36 Moutinho, M., A construção do objecto museológico. Lisboa, Cadernos de Sociomuseologia, 
nº1, ULHT, 1994.  12/05/2018 



 

26 
 

“o desafio que se coloca é o de introduzir no museu o utensílio da forma (não 

herdada, mas constituída como obra de arte, entendida nos sentidos referidos) 

como suporte para a comunicação das ideias”37 

 

Painel Interativo  

Estas novas formas de interação com os públicos, através de instrumentos 

tecnológicos, provocam a criação de novas estratégias de contextualização, 

onde a escrita e oralidade se convergem.  

O desenvolvimento tecnológico tornou possível a criação dos formatos 

interativos, o que resultou na mudança dos modelos educacionais. O processo 

de comunicação baseia-se na relação entre o emissor e recetor, entre 

instituições e público.  

‘Este novo modelo de interação e comunicação dão autonomia aos interlocutores 

para intervir durante o discurso. A comunicação digital transformou o fator 

temporal e espacial, criando uma nova noção de ciberespaço.’ 38  

Com base nestas informações anteriormente estudadas, realizou-se uma 

demonstração de como poderia surgir um painel interativo que relatasse histórias 

e pormenores sobre as peças de Ourivesaria presentes na Fundação Eduardo 

Freitas, doadas a 2011 à Camara Municipal de Viana do Castelo. 

Foi feito um estudo sobre os potenciais programas a utilizar para a realização do 

painel, entre eles o Adobe InDesign CC (ferramenta para design e layout de 

páginas para publicação digital); Prezi (plataforma de ferramentas de 

computação em HTML5 utilizado para a criação de apresentações não lineares); 

Powerpoint (programa para criação/edição e exibição de apresentações 

gráficas) e várias plataformas online de criação de websites como o WIX, 

Weebly, Jimdo, Webnode e Wordpress. 

                                                           
37 Moutinho, M., A construção do objecto museológico. Lisboa, Cadernos de Sociomuseologia, 
nº1, ULHT, 1994.  17/05/2018 
38 SANTAELLA, Lucia, 2001, Comunicação e Pesquisa: Projetos para Mestrado e Doutorado, São Paulo, 
Hacker Editores, Brazil 17/05/2018 
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O primeiro programa a ser utilizado foi o InDesign, pelas suas múltiplas valências 

capazes de atender a qualquer tarefa e questão. No entanto, revelou-se ser um 

programa demasiado complexo para tornar o trabalho exequível num espaço de 

tempo limitado.    

Em comparação, o Prezi é uma plataforma online de fácil execução, permitindo 

a imaginação do usuário fluir das mais variadas formas. No entanto é uma 

plataforma pouco utilizada hoje em dia pela sua falta de credibilidade enquanto 

ferramenta. 

No tempo estipulado para a criação deste painel utilizou-se então o Powerpoint, 

tornando-se uma ferramenta de trabalho mais útil em termos de simplicidade dos 

comandos e mais rápida em obter os resultados finais. 

Posteriormente foram descartadas as plataformas de criação de websites, pois 

o objetivo principal deste painel é ser totalmente independente de uma rede 

internet. Assim, o painel poderá ser exibido mesmo que existam problemas a 

nível de rede. 

O conceito pensado para este projeto partiu de múltiplos desenhos de várias 

peças filigranadas, encontrados por entre a documentação de estudo utilizada. 

Estes desenhos serviram de base para a criação do modelo produzido nesta 

demonstração, linhas simples que revelam texturas e padrões das peças 

retratadas. 

Como existe uma deficiência fotográfica grave no inventário, optou-se por não 

utilizar as fotografias reais, dando uma oportunidade a estes antigos desenhos, 

com o intuito de deixar o visitante curioso. 

Após o conceito estar concluído, foram executadas três possíveis versões do 

painel em papel. Jogando primeiramente com um estilo mais simples, linhas 

retas com os desenhos dispostos em linhas, os nomes das peças visíveis por 

baixo da respetiva imagem, com setas para mover o ‘menu’. Selecionando a 

peça desejada, o desenho aumenta e é colocada à direita, enquanto o nome e o 

texto sobre a mesma se mantem à esquerda. Foram criadas setas com a forma 

da peça ‘Borboleta’ que remete para as peças seguintes ou para as anteriores. 
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Na segunda versão é introduzida a geometria, onde os desenhos das peças se 

encontram num quadro com proporções completamente diferentes entre elas, 

tornando grandes as peças pequenas e vice-versa. Selecionando a peça 

desejada, a página é dividida na diagonal em três secções, à direita mantêm-se 

a peça, na secção superior o nome e na secção à esquerda o texto sobre a 

mesma. 

Na terceira versão é montado um plano em perspetiva, de maneira a ser formada 

uma espécie de sala onde as imagens das peças estão dispostas como se 

estivessem numa parede de um museu. Selecionando a peça, a perspetiva 

mantem-se, apenas aparece a peça selecionada em tamanho maior à direita, 

ligeiramente de lado, o nome e texto ficariam de frente na ‘parede’ de trás e o 

botão para voltar ao menu na parte inferior deste plano. 

Após a apreciação destes três modelos, chegou-se a conclusão que apenas dois 

poderiam ser devidamente executados, de modo a tornar exequível toda a ideia 

principal: ‘ajudar os visitantes a aprender e compreender as diferenças entre os 

vários tipos de peças’ 39 

Ao longo da execução destas versões foram analisados alguns detalhes em falta 

que ajudam a tornar qualquer plataforma interativa mais fácil de navegar e 

utilizar, como por exemplo uma ligação direta ao menu e setas para alternar as 

páginas.  

 

 

                                                           
39 Proposta de Remodelação da Área Expositiva no piso -1 do Museu do Traje, página 4, 1º paragrafo. 
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Figura 5 - Projeções em papel dos menus principais do painel interativo 
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Figura 6 - Projeções em papel das demonstrações das peças principais do painel 
interativo 
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Avaliação de Estágio 

A avaliação das tarefas propostas no protocolo de estágio previamente 

elaborado e assinado por ambas as instituições responsáveis, será feita 

conforme a sua lógica de execução. As duas primeiras tarefas foram realizadas 

em conjunto, apesar de cada uma ter um objetivo diferente, ambas se 

complementaram na sua execução. 

A primeira tarefa proposta foi a melhoria da informação já existente no inventário 

das peças pertencentes ao núcleo de ouro tradicional doado por Manuel Freitas. 

A segunda tarefa proposta foi a procura de novas informações sobre as peças, 

para assim aprimorar e complementar toda a catalogação. 

Foi feito um primeiro estudo de todas as peças presentes no núcleo, através de 

glossários, catálogos de exposições anteriores do museu e livros dedicados ao 

Alto Minho e todo o seu património com o objetivo de recolher e conhecer o 

vocabulário existente sobre ourivesaria portuguesa, os seus materiais e formas 

de manipulação para ajudar na criação das descrições. Assim como o estudo 

das normas de ourivesaria presentes no portal da Direção Geral do Património 

Cultural (DGCP). 

Após o estudo anterior, foi feita uma leitura do primeiro inventário criado pelo 

Museu do Traje de Viana do Castelo, analisando e interpretando erros, falhas e 

campos incompletos, o que levou á implementação de novos campos no mesmo, 

como forma de suplementar e melhorar a catalogação. 

A terceira e quarta tarefa foram executadas de forma hierárquica, começando 

pelo desenvolvimento do conteúdo textual que teve por base os estudos 

anteriores sobre a categoria de Ourivesaria Popular Portuguesa dando 

seguimento à construção do painel interativo. 

Após a realização destes textos, foi executada uma pesquisa sobre a 

implementação de programas interativos nos museus, a forma como foram 

executados, quais eram os principais objetivos a serem cumpridos na adoção 

desta forma virtual e o que realmente se pretendeu com a instalação dos meios 

interativos. Além de levarem e transmitirem a informação de outra forma ao 
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público, é também uma forma de unir os museus com as novas tecnologias, 

solicitando e melhorando a relação museu visitante. 

Seguidamente fez-se um levantamento dos possíveis programas a utilizar para 

a construção do painel interativo. Devido ao facto de as duas primeiras tarefas 

terem requerido uma maior parte do tempo total estabelecido pelo protocolo de 

estágio, decidiu-se não utilizar uma ferramenta mais complexa, como por 

exemplo o Adobe InDesign CC. O programa mais usado e mais explorado por 

qualquer utilizador Windows é o PowerPoint, revelando-se perfeitamente 

adequado à tarefa. 

O PowerPoint é evidente, descomplicado e eficiente, indo de encontro ao 

conceito principal. É uma ferramenta de uso simples, transmitindo a informação 

necessária que se quer passar de forma sucinta e clara.  

Contudo toda as atividades apresentaram algumas dificuldades na sua 

execução, sendo que umas foram superadas e outras não, devido aos seguintes 

factos: 

Todos os exercícios de melhoria e atualização da informação do inventário foram 

feitos através de registos em papel acompanhados de fotografias de pobre 

resolução (ver figura 2) 

Estes registos fazem-se acompanhar de múltiplos CD-ROM onde as fotografias 

das peças se encontram dispersas e sem se fazerem acompanhar dos números 

de inventário, inutilizando qualquer tentativa de pesquisa. Em contrapartida 

existe uma pasta virtual com todas as fotografias com os respetivos números de 

inventário, pasta essa que foi proibida de ser partilhada, sendo que a única forma 

de aceder à mesma seja a utilização do computador de trabalho de um dos 

técnicos do museu, dificultando o seu acesso. 

Quanto aos registos fotográficos muitos encontram-se desfocados e em 

perspetivas que não permitem a visualização da peça na sua totalidade. Como 

por exemplo, fotos de brincos em que não existe registo da existência do par, 

aparecendo apenas um elemento.  

Nas joias de homem foi impossível saber se os relógios seriam Double Hunter 

(tampa á frente e atrás) e Double Half Hunter (tampa à frente e atrás em vidro), 
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pois não existe registo fotográfico da parte posterior das peças em geral. Aqui a 

catalogação mostrou-se custosa pois a pouca informação existente é escassa e 

de difícil interpretação. 

Não houve acesso direto às peças ou aos seus contrastes, apenas às fotografias 

impressas nos registos de papel, pois a maioria das peças encontram-se 

guardadas numa instituição bancária.  

Em relação ao estudo das normas de inventário de ourivesaria, o portal da DGCP 

apenas continha as normas de ourivesaria de carácter decorativo, tornando-se 

não um problema, mas uma solução incompleta. 

A existência de muita informação incorreta no inventário, induziu em erro 

pesquisas, como por exemplo: os brincos denominados ‘Botões’, não 

ultrapassam os 18 milímetros de comprimento. Em certos casos a peça está 

catalogada como ‘Botão’, mas com dimensões anormais. Outro exemplo são 

peças constituídas a partir de materiais notórios como o ouro e o ónix, e na 

respetiva descrição não se faz alusão ao tipo de material utilizado na peça. Este 

tipo de questão obrigou a que alguns campos e descrições ficassem 

incompletas, exatamente por não se ter acesso às peças, perpetuando uma 

catalogação deficiente. 

A execução da terceira tarefa levou ao consumo de uma grande parte do tempo, 

sendo realizada uma pesquisa que requereu muita dedicação e estudo, 

refletindo-se em todo capítulo dois.   

Na quarta tarefa não se conseguiu estabelecer parcerias com o departamento 

de informática da instituição de modo a ter acesso a uma plataforma mais 

elaboradas. No entanto isto não foi visto como um obstáculo, mas sim uma 

oportunidade de desenvolver o painel interativo a gosto. 

Após o término das atividades anteriormente citadas e com as várias pesquisas 

realizadas ao longo da experiência profissional, notou-se uma necessidade de 

concluir o que é sugerido na ‘proposta de remodelação’ e melhorar algumas 

questões referentes à catalogação e inventário sobre o núcleo de ourivesaria. 

Algumas dessas sugestões são: O acesso ás peças como forma de completar 

toda a informação para a conclusão da catalogação; melhoria dos registos 
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fotográficos das peças do núcleo de ourivesaria; criação de uma base de dados 

virtual para facilitar futuras pesquisas; melhorar a nível visual a plataforma que 

sustenta a catalogação; Criação de um registo físico do circuito expositivo como 

forma de complementação à visita guiada; 

É pertinente, ainda, melhorar algumas questões sobre o núcleo de ourivesaria 

com o intuito de facilitar e melhorar o trabalho da equipa do Museu, pois existem 

falhas de informação sobre as peças, obrigando qualquer trabalho sobre as 

mesmas a ficar incompleto e com graves falhas biográficas. 
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Considerações Finais 

O Minho é uma região com um produto ‘sui generis’, onde se salienta o 

artesanato, nomeadamente o Ouro e o Traje. 

Foi através das pesquisas e estudo, que se entendeu muitas das tradições e 

costumes existentes, que constituem a identidade do nosso povo e da nossa 

vivência. 

Atualmente, as peças de ouro são consideradas, quase sempre, apenas pelo 

seu valor estético e comercial esquecendo-se da história e simbologia de cada 

uma. Mas, em Viana do Castelo, concelho rico em Festas e Romarias, onde na 

apoteose da Romaria da Senhora d’Agonia a mulher vianense veste com ‘chieira’ 

o traje e enche o colo de peças de ouro; ela sabe o peso da tradição e a 

necessidade de perpetuar os usos e costumes.  

O presente relatório é o testemunho do processo de aprendizagem que se 

desenvolveu ao longo do estágio no Museu do Traje, no âmbito do Mestrado de 

Estudos Artísticos – Estudos Museológicos e Curadoriais. Tentou-se articular os 

saberes adquiridos ao longo do primeiro ano de mestrado e implementá-los ao 

longo do desenvolvimento das várias tarefas propostas a realizar.  

A tentativa de superação dos diferentes desafios, foram essenciais para a 

iniciação profissional, competências técnicas e de desenvolvimento pessoal 

necessárias ao mundo laboral. 

Assim registam-se aquisições de competências pessoais, fruto desta experiência 

profissional, entre elas: capacidade de autonomia nas pesquisas e nas decisões 

a serem tomadas, sentido de organização do tempo e espaço alocado a 

pesquisas e realização das tarefas, adaptação às várias mudanças repentinas 

de linha e direção devido aos constrangimentos na instituição de acolhimento. 

Com as várias pesquisas realizadas, foram adquiridas também algumas 

competências específicas relacionadas com a aquisição de conhecimentos 

teóricos e técnicos sobre a ourivesaria portuguesa. 

Mas, a escolha do tema deste trabalho, a vontade de aprofundar conhecimentos 

sobre o ouro, teve uma ligação afetiva muito grande. Sou Minhota. Sinto uma 

’chieira’ imensa, quando trajo o fato de lavradeira e desfilo na avenida em dias 
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de romaria. Revejo-me nas palavras sábias do meu querido avô ‘’ À Mulher de 

Viana, à sua arte e ao seu engenho, à sua força de “matriarca” que assegura a 

rabiça do arado, lavra a terra e arroteia, assegura o governo da casa, educa e 

casa os filhos, escolhe os seus heróis e os seus santos, faz milagres e canoniza 

as suas crenças! A Mulher de Viana e essa incomparável magia que só Viana 

pode oferecer. Essa policromia, esse colorido fruto da paisagem – halo de searas 

e giestas afogadas na luz do entardecer, de alegria de moçoilas que em noite de 

maré cheia bordaram no seu trajar – Viana é Amor. Viana Mulher – de traje 

rendilhado. Com o coração ao pé da boca, aqueles lábios cereja, o ar prazenteiro 

de falar, de horta e capela que são a sua graça e o seu noivado.’’ (Francisco 

Sampaio, 1994) 
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Anexos 

Anexos B - Proposta de Remodelação da Área Expositiva do piso -1 do Museu 

do Traje 
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