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Resumo 

O estudo apresentado neste trabalho parte da reflexão sobre a intervenção do design no sector artesanal. A 

identidade cultural desses bens é considerada enquanto potencial de diferenciação para a revitalização do sector. O 

design surge não só como actividade projectual capaz de criar novas linhas de produtos, mas fundamentalmente 

como meio de aproximação entre a linguagem tradicional e o mercado contemporâneo, e como ferramenta para que 

o artesanato encontre caminhos para se desenvolver de forma sustentada, enquanto actividade económica de cariz 

comercial, na qual deve permanecer a individualidade e a genuinidade da produção (valor patrimonial), mas na qual 

também há espaço para a inovação.  

O caso analisado é o da cestaria de Entre Douro e Minho, especificamente a cestaria de madeira rachada e dos 

açafates, que pelas características singulares da sua produção, e pelo momento de crise que atravessa, se constitui 

como uma base de reflexão privilegiada dos conceitos enunciados. 

Deste modo, pretende-se perceber de que forma é que os conhecimentos provenientes do design podem operar 

melhorias na preservação e revitalização da actividade cesteira de Entre Douro e Minho. 
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Abstract 

The study presented in this work makes a reflection on design intervention in the handicraft sector, the cultural 

identity of these products is considered as a differentiation potential to revitalize the sector. The design is not only 

seen as a project-oriented activity capable of creating new lines of products, but mainly as a mean of approach 

between the traditional language and the contemporary market, and as a tool for the handicraft find ways to develop 

sustainably, as a commercial activity, in which should remain the individuality and authenticity of production 

(patrimonial value), but in which there is also room for innovation. 

The case analyzed is the basketry of Entre Douro e Minho, specifically the wood basketry and açafates, the unique 

characteristics of its production and the moment of crisis, constitutes a privileged basis for the discussion.  

Thus, the aim is to understand how is that knowledge from the design sector can bring improvements to the basketry 

of Entre Douro e Minho. 

 

Key-words: 

Handicraft, Basketry, Design, Identity, Revitalization 

 

 

 

 



  

3 

 

 

 

 

 

 

Agradecimentos 

 

O trabalho desenvolvido nesta dissertação não teria sido possível sem o apoio e a ajuda prestada por muitas 

pessoas; 

Agradeço à minha orientadora, Professora Maria Teresa Soeiro, pela dedicação e apoio que me deu no decurso do 

trabalho. Guiou a minha investigação e as minhas reflexões. 

À Arquitecta Fernanda Lage por me ter ajudado a construir as primeiras linhas de investigação. 

Aos artesãos, por me permitirem conhecer o seu trabalho e modo de vida. 

Às minhas amigas, pelo apoio, encorajamento e por dosearem o meu trabalho com momentos de descontracção. 

E aos meus pais, por me incentivaram sempre a seguir e a perseverar naquilo em que acredito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 

 

 

ÍNDICE 

2……………………………………………….………………………………………………………………….Resumo/Abstract  

3...………………...……………………………….……………………………………...……………….………Agradecimentos  

6..……………………………………………………………………………………………………………………….. Introdução 

7..……………………………………………………………………………………………………………. Objectivos e Método 

9..………………………………………………………………………………………….1º Capítulo – Artesanato 

9..…………..………………………………………………………………………………………………..1.1 Contexto Actual 

11…………………………………………………………………….................................1.2 Património Cultural Imaterial 

13…………………………………………………………………………1.3 Regulamentação do Artesanato em Portugal 

14………………………………………………………………………………………1.4 Amplitude da Produção Artesanal 

14……………………………………………………………….Distinção entre Artesanato Tradicional e Artesanato Urbano 

15………………………………………………………………………………………………...Limites entre Artesanato e Arte 

17………………………………………………………………………..…1.5 Razões da intervenção no sector artesanal 

20…………………………………………………………………………1.6 Medidas de intervenção no sector artesanal 

21…………………………………………………………………………………………………1.7 A colaboração do Design 

23……………………………………………………………………………………….……2º Capítulo - Cestaria 

23…………………………………………………………………………………………………………….…………2.1 Origens 

23……………………………………………………………………………………………………………………2.2 O cesteiro 

27……………………………………………………………………………..………2.3 Condições climáticas e vegetação 

34………………………………………………………………..2.4 Preparação da matéria-prima e Técnicas de Fabrico 

38……………………………………………………………………….Técnicas de entrelaçado (têxteis) usadas na cestaria  

41…………………………………………………………………………………………….Etapas da construção de um cesto 

44…………………………………………………………………………..2.5 Produção Cesteira no Território Português 

45………………………………………………………………………………………………………………… Cestaria Grossa 

49……………………………………………………………………………………….Cestaria de madeira rachada    

58……………………………………………………………………………………………………………………..Cestaria Fina 



  

5 

 

60……………………………………………………………………………………………………………….Açafates 

62…………………………………………………………………………..2.6 Comércio Tradicional e novas abordagens 

76..…………………..…………………………………………………………….3º Capítulo – Casos de Estudo 

77…………………………………………………………………………………………….3.1 Caso I -Cesteira Maria Isabel  

87………………………………………………………………………………………….3.2 Caso II - Cesteiro José Teixeira 

94…………………………………………………………………………………….3.3 Caso III - Cesteiro Joaquim Ribeiro 

102.……………..……….………………………………………………….….. 4º Capítulo – Design/Artesanato 

102……………………………………………………………………………………………..4.1 Design/ Identidade Cultural  

103…………………………………………………………………………….Projectos nacionais de Revitalização Artesanal 

114……………………………………………………………………………4.2 Colaboração entre Designers e Artesãos 

116…………………………………………………………………………………...Perspectivas de Intervenção do Designer 

119………………………………………………………………………………………………..Projectos Design e Artesanato 

124……………………………………….4.3 Medidas de Aplicação à Cestaria de Entre Douro e Minho - conclusão 

129……………………………………………………………………………………………………………………..Referências 

135………………………………………………………………………………………………………………………….Anexos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6 

 

Introdução 

Esta tese foi desenvolvida no ano lectivo 2009/2010, no âmbito da Tese/Projecto, unidade curricular anual (42 

ECTS) do plano de estudos do 2º ano do Mestrado em Design Industrial da Faculdade de Engenharia da 

Universidade do Porto, sendo que no primeiro semestre foi acompanhada por outras unidades curriculares, e 

correspondeu a 12 ECTS dos 42 totais. 

O tema, Intervenção do Design no Artesanato – Estudo da actividade cesteira em Portugal, foi o escolhido, pois o 

design configura-se como uma ferramenta crucial na recuperação da cultura e tecnologia vernaculares, de modo a 

criar objectos mais adequados à actualidade, mas que reflictam um percurso baseado no saber e na arte do 

passado, de modo a construir um futuro com identidade.  

As nossas raízes podem constituir uma base sólida para o desenvolvimento de novos produtos tendo por base um 

património potenciador de diferenciação. A interligação entre artesanato e design pode processar-se de diversas 

formas, ao resultar da colaboração directa entre o designer e o artesão em projectos de cariz inteiramente artesanal, 

mas também através do desenvolvimento de projectos industriais tendo por base a recolha desses saberes. Em 

ambas as situações os novos produtos têm que ser orientados para o mercado, através do resgate das suas origens 

e raízes culturais, elementos que possam assumir a condição de novos modelos orientadores de uma estética 

própria.  

No caso português esta tarefa assume proporções consideráveis, visto dispormos de uma grande diversidade de 

cultura material a nível regional, o que obriga a associar de modo apropriado cada produto à sua região de origem, 

para evitar uma simplificação reducionista.  

Pretende-se deste modo repensar a ligação entre as áreas do design e artesanato, em função da sua aplicabilidade 

no desenvolvimento de futuros projectos, bem como contextualizar a actividade do designer no sector artesanal. 

A base de investigação passou por uma primeira abordagem de síntese ao conhecimento sobre a cestaria de Entre 

Douro e Minho, através da qual se pretendeu chegar a uma base de reflexão sobre as directrizes possíveis no 

intercâmbio de conhecimentos entre o saber manual do artesão e o método de desenvolvimento de produto do 

designer. Com a intervenção do design na reformulação da produção cesteira procura-se atingir a sua viabilidade no 

mercado actual. 

A dissertação está organizada em quatro capítulos. No primeiro, explicita-se o momento que o sector artesanal 

atravessa. É feita a distinção entre artesanato, enquanto domínio de expressão do Património Cultural Imaterial e 

como actividade económica de vertente comercial, regulada legalmente. Reflecte-se também sobre a amplitude de 

linguagens que os produtos artesanais agregam, de modo a definir as razões e abordagens dessa intervenção 

através do design. 

No segundo capítulo a actividade cesteira é revisitada em todas as fases que esta congrega, desde a sua origem 

até à comercialização dos produtos. Parte-se de uma perspectiva generalista da actividade para a análise particular 

da cestaria de Entre Douro e Minho, e dos casos específicos da cestaria de madeira rachada e dos açafates. No 

terceiro capítulo descrevem-se as informações recolhidas junto de cesteiros da região estudada. O último capítulo é 

aquele em que a informação que articulou os anteriores discursos é orientada na relação entre as áreas do design e 

do artesanato. Abordam-se casos nacionais de revitalização artesanal, como meio de reflexão sobre a identidade 

dos produtos, agregadora de valor qualitativo. A colaboração entre designers e artesãos é explorada mediante 

várias perspectivas de actuação que se manifestam através de exemplos de colaboração entre as duas áreas.  
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Por último, e tendo em conta as análises que percorreram este trabalho, propõem-se um plano de medidas efectivas 

de colaboração entre as áreas do design e do artesanato, aplicadas especificamente ao caso da cestaria de Entre 

Douro e Minho. 

Objectivos 

A perspectiva de análise desenvolvida nesta dissertação assenta na hipótese de que o design se pode constituir 

como uma ferramenta crucial na recuperação da nossa cultura material através da intervenção na área artesanal. As 

nossas raízes são assumidas como potencial de diferenciação para o desenvolvimento de novos produtos.  

A abordagem ao artesanato é feita enquanto actividade económica de vertente comercial susceptível de incorporar 

inovação, de forma a garantir a sua sustentabilidade.  

Procura-se desenvolver uma plataforma de entendimento para a colaboração entre designers e artesãos, de modo a 

considerar os valores e referências culturais, mas ao mesmo tempo desenvolver produtos que sejam interessantes e 

competitivos no mercado. 

A análise da produção artesanal é feita mediante o quadro da actividade cesteira em Portugal, com enfoque 

específico na cestaria da região de Entre Douro e Minho. Esta incorpora casos particulares como o da cestaria de 

madeira rachada e a dos açafates, com tendência a desaparecer, que quer pela especificidade das técnicas 

envolvidas, como pelo interesse estético das peças fornecem os elementos para a sua revalidação comercial. 

Deste modo, a delimitação do objecto de estudo conduziu à demarcação geográfica na selecção dos casos, bem 

como na demais pesquisa de campo.  

Métodos 

O desenvolvimento do trabalho de investigação compreendeu essencialmente três fases:  

- a delimitação do objecto de estudo permitiu a definição dos objectivos e dos métodos adequados;  

- o trabalho de campo que incorporou o levantamento de informação junto dos artesãos;  

- e a pesquisa nos diversos meios de venda e divulgação de artesanato.  

Dada a escassez do tipo de produção analisada, e a limitação de tempo para conclusão do trabalho, o estudo de 

casos incidiu em três artesãos, no âmbito específico da produção de cestaria de madeira rachada e açafates, 

distribuídos por concelhos distintos dos distritos do Porto e Braga, respectivamente, Penafiel, Marco de Canaveses, 

e Barcelos. A obtenção dos contactos com os artesãos exigiu uma pesquisa prévia junto de feiras de artesanato, 

nas páginas electrónicas das associações de artesãos e das autarquias, bem como através do Centro Regional de 

Artes Tradicionais. O estudo dos casos desenvolveu-se nos meses de Julho e Agosto, mediante a disponibilidade 

dos artesãos e aproveitando o maior volume de produção nesse período.  

O trabalho de campo foi feito de modo não continuado e compreendeu vários métodos como a observação e a 

entrevista semi-dirigida, o que implicou a deslocação a casa dos artesãos, onde se situavam os espaços de 

trabalho, de modo a captar os comportamentos no momento e no local em que habitualmente se produzem. Estes 

foram complementados pelo registo de memória, gravação das entrevistas, bem como pelo registo audiovisual, 

através de fotografia e vídeo, permitida pelos intervenientes.  

A observação combinou a vertente visual, mas também a percepção do diálogo não verbal. A entrevista semi-

dirigida foi utilizada em complemento à observação, como forma de obter informações relativas à envolvente familiar 

e social do cesteiro, e também sobre aspectos técnicos e de nomenclatura da construção dos cestos.  
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Este tipo de entrevista não foi inteiramente aberta, mas ao mesmo tempo também não utilizou um grande número 

de perguntas precisas. Partiu de uma série de perguntas guia, tópicos sobre os quais era imperativo obter 

informações, sem obrigatoriedade de as efectuar a todas nem nenhuma ordem rígida para a colocação das mesmas 

(Quivy 2008:192). 

A observação directa demonstrou ser o método a usar em eventos específicos onde se pretendia o levantamento de 

comportamentos sem interferências do investigador (Quivy 2008:196). Constituíram-se como campo de análise 

privilegiado para a observação directa, as feiras e outros espaços de venda de produtos artesanais. Este método de 

investigação permitiu captar os comportamentos no seu ambiente, sem necessitar da mediação de alguma 

documentação ou testemunho (Quivy 2008:196). 

A feira de artesanato de Vila do Conde foi escolhida em detrimento de outras dada a sua importância no contexto 

das actividades artesanais e como meio de estabelecer um contacto privilegiado com artesãos. Para além disso, a 

análise incidiu sobre mercados, romarias, feiras e lojas de artesanato tradicionais, bem como atendeu às lojas de 

design que adoptam uma nova abordagem na concepção e comercialização de produtos artesanais.  

A amostra analisada na pesquisa comercial enunciada foi centralizada no distrito do Porto, pois insere-se na área de 

produção cesteira estudada e assegura representatividade no contexto comercial do país, sem que isso constitua 

uma vantagem ou uma limitação para o estudo. 

Em simultâneo com o trabalho de campo foi feita uma análise documental que recaiu sobre diversas fontes de 

informação como artigos científicos, revistas temáticas, páginas electrónicas e múltiplo material impresso. Através 

desta recolha foi possível perceber o modo como são orientados os discursos sobre o tema, bem como as várias 

perspectivas expostas. 

De modo transversal a toda a investigação procedeu-se a uma pesquisa e selecção bibliográfica de informação 

relevante e de referência para este estudo, através do Centro Regional de Artes Tradicionais, do Centro Português 

de Design, de bases de dados electrónicas e da pesquisa em bibliotecas e no Repositório Aberto de Portugal, o que 

orientou a reflexão crítica e conduziu a uma plataforma de análise mais clarificada sobre o tema.  

O trabalho de gabinete passou pela análise e interpretação da documentação escrita recolhida, bem como pela 

análise e interpretação dos registos escritos e visuais resultantes das visitas aos artesãos. 
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1. ARTESANATO  

“ Os produtos artesanais são aqueles que são realizados por artesãos, de forma inteiramente manual, com recurso 

a ferramentas ou também através do uso de meios mecânicos, sempre que a colaboração manual directa do 

artesão permaneça como a componente mais substancial para o produto final. Produzem-se sem restrições de 

quantidade e utilizando matérias-primas provenientes de recursos sustentáveis. A especial natureza dos produtos 

artesanais provém das suas características distintas que podem ser utilitárias, estéticas, artísticas, criativas, 

culturalmente vinculadas e socialmente simbólicas e significativas” 

 

Definição adoptada pela UNESCO/ITC international symposium on Crafts and International Markets (Manila, 

Filipinas, Outubro 1997) 

 

1.1 Contexto actual 

O desenvolvimento das sociedades industriais e o crescimento do consumo alicerçado na criação consecutiva de 

novas necessidades veio enfraquecer as indústrias manuais, na sua maioria de cariz familiar. Algumas 

desapareceram completamente, pois deixaram de fazer sentido no novo contexto social, outras definharam pela 

introdução no mercado de produtos similares industriais. 

Da mesma forma, o recrutamento tradicional de pessoas para estas actividades foi substituído pela importância 

dada ao trabalho industrial e ao que o rodeia. No entanto, e apesar das condições adversas, muitas delas 

subsistiram através de uma procura espontânea e inconstante, ameaçada pela mundialização da economia. 

No Norte de Portugal encontravam-se inúmeras dessas unidades, no seio de pequenas comunidades onde a 

produção artesanal de objectos estava intimamente ligada aos usos e tradições do grupo. Surgiam como uma 

extensão natural da vida quotidiana, como pré-existências que sempre ocuparam lugar na vida daquelas pessoas e 

daquele sítio (Ferreira 1983: 93). Um dos principais motivos para a crise no artesanato está ligado à situação das 

próprias comunidades locais, que se viram encurraladas entre a sua cultura vernacular e as influências dos grandes 

centros urbanos. 

Esta condição é muito similar à de outros sectores e pode ser identificada em traços largos como um problema de 

“diversidade”: diversidade na natureza das peças produzidas, no tipo de tecnologia empregue, no número de 

artesãos ou no modo de comercialização. Desta forma, algumas subsistem nas condições tradicionais que sempre 

conheceram, outras sofreram um processo de descaracterização; algumas foram totalmente incorporadas na 

produção em série, subsistiram aquelas que foram capazes de se renovar quanto às técnicas, funções e pessoas 

sem perder a identidade. Assim, parece-nos difícil reestruturar o sector, que dentro dos seus próprios limites 

incorpora tantas circunstâncias diferentes. 

No entanto, é também difícil compreender que permaneçam tais dificuldades quando, constantemente, diversas 

entidades públicas e mesmo particulares publicitam intervenções de todo o tipo no sentido de manter e mesmo 

expandir a actividade. 

Deste modo, a pergunta que subsiste há muito, e apesar de tudo, é saber qual a tendência dominante no 

artesanato, a sua morte, transformação ou subsistência, e quais os meios de que dispomos para estas mudanças 

(Ferreira 1983: 94). 

Se considerarmos as unidades artesanais tradicionais, aquelas que se desenvolvem dentro de pequenas 

comunidades, e nas quais o artesão assegura ainda todo o processo, essas poderão permanecer enquanto o ofício 
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assegurar a sua existência. Mas o maior desafio é conseguir que a longo prazo, e não apenas de modo pontual, 

essa produção possa continuar perante opções mais económicas, encontrar formas de se renovar criativamente, 

permanecer para além das modas artesanais e encontrar herdeiros na transmissão do saber-fazer (Ferreira 1983: 

95). 

Em Portugal, nas duas últimas décadas, têm surgido grande número publicações tendo por objectivo de 

investigação a produção artesanal nacional. Edições como as do Instituto de Emprego e Formação Profissional, de 

1991, que documentam o artesanato de várias regiões de Portugal, surgem do contexto social que o nosso país 

atravessa, ligado a um empobrecimento da importância das nossas raízes culturais face à produção globalizada.  

Esta crise de referências suscitou maior interesse pelas actividades tradicionais, o que levou a que tenham sido 

produzidas edições, como o Guia de Artesanato da Região Norte, de 2003, que faz um levantamento da produção 

artesanal por distrito e respectivos artesãos.  

Embora seja importante documentar o que existe, é indispensável fazer a ponte entre os saberes artesanais e a 

actualidade, reflectir sobre os caminhos que podem ser traçados no sentido de revitalizar a identidade dessas 

técnicas.  

Raramente estas publicações têm em conta os trabalhos de colaboração com designers ou as iniciativas em torno 

da criação de uma imagem identitária forte que valide estas actividades aos olhos do consumidor. Por outro lado, 

muito dos levantamentos feitos, embora de grande interesse, têm sido remetidos para o campo do turismo, 

vinculando estas publicações a uma procura externa mais do que a um interesse interno genuíno.  

No caso da cestaria, esta esteve durante muitos anos esquecida e a sua continuidade, pelo menos no que toca às 

formas mais genuínas, encontra-se comprometida, não só pelo surgimento de novos materiais mas também pelo 

próprio envelhecimento dos artesãos. Os poucos que ainda subsistem são idosos, e raros são aqueles que 

transmitem os seus conhecimentos de forma completa. Algumas pessoas chegam a aprender o ofício, mas apenas 

uma minoria desenvolve as suas aptidões no que diz respeito aos trabalhos de maior minúcia.  

Actualmente a problemática em torno dos ofícios artesanais tem vindo a tornar-se mais visível, quer seja através de 

levantamentos antropológicos ou de iniciativas ligadas ao design, que tentam desenvolver e rentabilizar o sector 

artesanal. Mas, apesar do momento que o artesanato português vive, subsistem conflitos na intervenção de outras 

áreas como o design. Um dos conflitos mais prementes entre designers e artesãos é o das visões, muitas vezes 

antagónicas, sobre a necessidade de renovar a oferta de produtos de modo a dinamizar as relações comerciais com 

o mercado.  

Muitos são aqueles que defendem que o surgimento de novos produtos deve ser um processo espontâneo, apenas 

resultante das mudanças no ambiente em que são gerados (Neto 1999:web).  

Deste modo, a ameaça de descaracterização dos produtos em prol do mercado causa uma intervenção mais 

cautelosa do design neste sector. Encontramo-nos numa fase de recuperação do artesanato, embora por vezes 

possa ser motivada por uma curiosidade pouco consistente sobre estas actividades, que revela tendências de moda 

ou uma má interpretação (Branco 2004:8). Apesar disso, este surge cada vez mais como fonte de inspiração e 

reflexão, de onde podem surgir objectos mais adequados ao nosso tempo, mas que reflictam a nossa identidade. 

Este processo tem sido traçado por algumas indústrias nacionais, que se têm afirmado através da recuperação dos 

saberes tradicionais, dando origem a produtos diferenciados enraizados na nossa cultura e identidade. As artes e 

ofícios tradicionais surgem também, cada vez mais, como hipótese de “salvação” nos contextos rurais do interior do 

país. 
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O trabalho mais visível de recuperação do sector tem sido desenvolvido de forma descentralizada, através de 

associações locais como o Centro Regional de Artes Tradicionais que se dedica à divulgação das artes tradicionais 

da zona norte do país através de publicações periódicas, como a revista Mãos, a par de projectos como o “Porto de 

Partida”, desenvolvido na zona histórica do Porto, que se destinava a informar a população local, mas também a 

mobilizar os recursos necessários à formação de micro-empresas e à criação e consolidação de auto-emprego, o 

que na maioria dos casos passou por projectos ligados ao sector das artes e ofícios tradicionais (ANJE 2010:web).  

Estas iniciativas reflectem a importância do artesanato, das suas novas vertentes e de uma intervenção que pode 

passar tanto pela criação de novos produtos, como pela recriação de técnicas perdidas e pelo convívio com novos 

saberes, provenientes de outras áreas, numa colaboração mais pedagógica que exige troca de conhecimentos e o 

envolvimento das comunidades no processo.  

Repensar o sistema de encontro entre o artesanato e a sociedade implica criar condições para que aqueles que 

estão envolvidos na produção encontrem um sentido para o seu trabalho, de modo o que o possam desenvolver de 

acordo com as suas necessidades. 

Cada vez mais vivemos em sociedades onde convivem diferentes realidades, diversos tipos de música, diversos 

tipos de construções e diversos tipos de materiais; esse pode ser um caminho para que os produtos artesanais 

possam dialogar com o presente, de modo a que no futuro os novos produtos que sejam criados reflictam essa 

identidade (Branco 2004:13). 

Dentro do contexto artesanal e da intervenção necessária, importa distinguir claramente duas vertentes, o estudo e 

a preservação do artesanato enquanto domínio de expressão do Património Cultural Imaterial, e a sua valorização 

enquanto actividade autónoma do património, com raízes no tradicional mas privilegiando a função comercial. Esta 

última será a discutida. 

 

1.2 Património Cultural Imaterial  

“…práticas, representações, expressões, conhecimentos e técnicas - junto com os instrumentos, objectos, artefactos 

e lugares culturais que lhes são associados - que as comunidades, os grupos e, em alguns casos, os indivíduos 

reconhecem como parte integrante de seu património cultural. Este património cultural imaterial, que se transmite de 

geração em geração, é constantemente recriado pelas comunidades e grupos em função de seu ambiente, de sua 

interacção com a natureza e de sua história, gerando um sentimento de identidade e continuidade e contribuindo 

assim para promover o respeito à diversidade cultural e à criatividade humana”.  

 

Definição da UNESCO para património imaterial à luz da Convenção de 2003 para a Salvaguarda do Património 

Cultural Imaterial (Paris, Outubro de 2003)  

 

A UNESCO é responsável, desde a sua criação, por uma consciência global no que diz respeito ao património, o 

que lhe permite mobilizar representantes de vários países e de várias organizações, em torno da preservação da 

cultura intangível, mas também dos artefactos e monumentos próprios de cada comunidade.  

A identificação do Património Imaterial tem como objectivo primordial assegurar a responsabilização dos países em 

relação à preservação desse património no seu território. Um património vivo, realizado por pessoas, através das 

suas experiências e que elas valorizem, de forma a promover a criatividade, a diversidade e o bem-estar das 

comunidades. 
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As técnicas artesanais são provavelmente as manifestações mais tangíveis de um património intangível. No entanto, 

a Convenção de 2003 foca-se principalmente nos conhecimentos e capacidades envolvidas no artesanato e não 

concretamente nos objectos. Os artesãos são encorajados a continuarem a sua arte e a transmitirem-na às 

gerações mais novas, principalmente dentro das próprias comunidades (UNESCO 2009:2). 

Na sequência da Proclamação das Obras-primas do Património Oral e Imaterial da Humanidade, em 1999, foi 

posteriormente elaborada a Convenção para a Salvaguarda do Património Cultural Imaterial, que enunciou medidas 

dirigidas especialmente à área do artesanato. Foi criado o Selo de Excelência dos Produtos Artesanais (SEAL), que 

impulsionou os artesãos a trabalharem com técnicas e matérias-primas tradicionais (Esteves 2008:4).  

O programa originado no sudeste asiático, promove e assegura a qualidade dos produtos que, através de critérios 

rigorosos, acedem ao mercado mundial. Partindo das determinações da Unesco, o projecto não incide na 

preservação de objectos para salvaguardar a arte tradicional, mas procura assegurar condições sociais que 

incentivem a produção artesanal e a angariação de novos aprendizes dentro das próprias comunidades (UNESCO 

2009:2). Em Portugal, na sequência da elaboração da Convenção de 2003, as preocupações relativas ao PCI 

encontraram uma via de expressão concreta. Através do Decreto-Lei nº97/2007, de 29 de Março, e correlativa 

portaria nº377/2007, de 30 de Março, o Ministério da Cultura passou a encarregar-se do desenvolvimento e 

execução da política cultural nacional no domínio do PCI (Costa 2008:19). 

No contexto Ibérico, interessa mencionar a Candidatura de Património Imaterial Galego-Português, pela sua 

singularidade, embora não tenha sido validada. Propunha-se o património partilhado entre a Galiza e o Norte de 

Portugal. Visou o reconhecimento de várias formas de manifestação cultural partilhadas por grupos sociais dos dois 

lados da fronteira, de entre as quais os saberes e ofícios artesanais. Este processo envolveu dois territórios, que 

embora vizinhos, se encontram sob uma alçada política diferente. Deixando de lado a aspiração a uma demarcação 

territorial por parte da Galiza, o que aqui surge como mais importante é a construção de uma identidade própria 

entre territórios outrora unidos e que pretendem ascender a um desenvolvimento local de modo sustentado e 

assente na preservação das suas tradições, o que não deve ser confundido com a intervenção nos produtos 

artesanais, como forma de revitalização comercial da actividade (Galego-Português 2005:web).  

Conclui-se assim que o património cultural é enunciado não de uma perspectiva invariável, de transmissão 

mecânica de saberes, mas como uma construção permanente que deve ser entendida à luz do contexto histórico 

em que se insere. Manifesta-se em vários campos, de entre os quais o das técnicas artesanais tradicionais, que me 

interessa particularizar, mediante o tema enunciado neste trabalho (UNESCO 2009:2). 

As competências no âmbito de processos e técnicas tradicionais, enunciadas pela UNESCO como um dos domínios 

onde as manifestações do Património Cultural Imaterial têm particular expressão, são vulgarmente objecto de 

correspondência com a actividade artesanal. No entanto, no contexto português, o artesanato é já alvo de medidas 

de salvaguarda e valorização específicas, independentes do domínio do património e da cultura, na dupla 

componente de regulação da actividade ao nível da produção, mas também da certificação dos produtos daí 

resultantes (Decreto-Lei nº41/2001, de 9 de Fevereiro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei nº110/2002, 

de 16 de Abril), nomeadamente no âmbito de actividade do Instituto do Emprego e Formação Profissional, I.P (Costa 

2008:20,32). Deste modo, deve ser entendido num plano distinto do da salvaguarda do PCI, enquadrando 

estratégias e apoios diferenciados (Costa 2008:26). 
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1.3 Regulamentação do Artesanato em Portugal 

Embora no nosso país as perspectivas redutoras em torno do artesanato se tenham vindo a alterar gradualmente, a 

primeira regulamentação legal da actividade data apenas de 1980, através da Portaria nº1099/80, de 29 de 

Dezembro. Esta primeira delimitação procurava estabelecer um conceito de artesanato ou artes e ofícios artesanais. 

A Secretaria de Estado do Emprego, inserida no Ministério do Trabalho, referia a importância da actividade em 

termos de fomentação e criação de postos de trabalho, principalmente no que toca à inserção de mão-de-obra 

excedentária. Ao mesmo tempo, procurava-se estabelecer o âmbito da actividade do artesão, no que diz respeito às 

suas competências, mas também com o intuito de definir medidas de apoio ao sector. O artesão era então 

mencionado como “ trabalhador que, isolado em unidades do tipo familiar ou associado, transforma matérias-primas 

e produz ou repara objectos, e ao qual se exige um certo sentido estético e habilidade ou perícia manual, podendo, 

no entanto, usar máquinas como auxiliares do trabalho, e cuja intervenção pessoal, dominando todas as fases do 

processo produtivo, constitui factor predominante do mesmo”. Desta delimitação destaca-se o tipo e extensão da 

empresa, de carácter familiar e à qual tem que estar subjacente a transformação de matérias-primas ou reparação 

de objectos, bem como a enunciação do sentido estético, como critério. É da conjugação de todos estes 

componentes que se distingue da produção industrial. 

Esta determinação legal permitiu que as actividades artesanais se equiparassem à generalidade das outras 

empresas, em termos do acesso a apoios sociais para a formação de aprendizes, de forma a garantir a sua 

subsistência.  

No que toca à definição da actividade, segundo se intui através do texto legal do Decreto-Lei nº 154/81, de 5 de 

Junho e do Decreto-Lei nº 246/82, de 23 de Junho, o artesanato era enquadrado numa vertente próxima da arte 

popular (Antunes 1999:2). 

Posteriormente, na tentativa de adequar estes critérios aos do panorama internacional, foi emitida a Portaria 

nº808/82, de 24 de Agosto, onde se procurava amplificar o conceito da actividade, no qual foi incluída a prestação 

de serviços, ainda que fossem definidos como serviços sociais e tendo por base os ofícios tradicionais. Também 

insidia na delimitação das empresas que se poderiam considerar artesanais. No entanto, estas medidas criaram 

uma situação legal algo dúbia, que permitia a profissionais, como cabeleireiros ou canalizadores, inscrever as suas 

empresas sob o estatuto de empresa artesanal. Deste modo, uma regulamentação que se pretendia próxima da de 

outros países europeus, colocou Portugal uma situação confusa e imprecisa. Assim, com a entrada na CEE foi 

criado um novo documento oficial, que veio expandir as actividades susceptíveis de serem designadas como 

artesanato (Antunes 1999:3). 

Partindo destes esforços legislativos, começaram a surgir em Portugal programas em torno do desenvolvimento 

local que denotavam um crescendo no conhecimento e respeito pelas características específicas desta actividade. 

Mas, apesar dos esforços desenvolvidos permanecia uma necessidade premente que todos estes intervenientes, 

artesãos, entidades públicas tomassem uma posição conjunta, que permitisse ultrapassar uma concepção estática 

da actividade, que se manifesta nas definições teóricas e também nas acções desenvolvidas. 

Foi em 1997, com a criação da iniciativa interministerial do PPART (Programa para a Promoção dos Ofícios e das 

Microempresas Artesanais) que houve uma modificação profunda no sector. O PPART conjugou vários organismos 

do Estado e várias políticas, mas principalmente lançou as bases para uma reformulação no ordenamento da 

actividade, que viria a efectivar-se através do Decreto-Lei nº 41/2001, que aprovou o Estatuto do Artesão e da 

Unidade Produtiva Artesanal. A acreditação dos artesãos bem como das unidades produtivas artesanais é 
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reconhecida, respectivamente através da Carta do Artesão, onde se valida o desempenho das técnicas e saberes 

inerentes à profissão, e pela Carta da Unidade Produtiva Artesanal, que identifica o artesão enquanto responsável 

pela sua produção, o que pode tomar várias formas jurídicas. Os dois documentos são renováveis de forma 

periódica e da obtenção do último está dependente o acesso a qualquer apoio por parte do estado (Felgueiras 

2006:31). 

Partindo deste diploma a actividade artesanal é definida como “actividade económica de reconhecido valor cultural e 

social, que assenta na produção, restauro, ou reparação de bens de valor artístico ou utilitário, de raiz tradicional ou 

contemporânea, e na prestação de serviços de igual natureza, bem como na produção e confecção tradicionais de 

bens alimentares”. É expresso que estas actividades se devem caracterizar pela fidelidade aos processos 

tradicionais, sobretudo no que toca à incorporação dominante de trabalho manual e ao carácter individual e genuíno 

da produção, mas que tais critérios devem ser conciliados com a abertura à inovação.  

Cria-se assim um lugar para o design neste universo, tanto mais quanto o artesanato for encarado como uma 

actividade empresarial. Uma empresa de artesanato enfrenta desafios e tem necessidades similares a qualquer 

outra seja do ponto de vista da comunicação dos produtos, no processo produtivo ou na fase de comercialização, 

que podem e devem ser colmatados (Correia 2003:10). 

Em relação aos ministérios que intervêm no sector, tem prevalecido uma conjugação de responsabilidades, o que é 

positivo pois permite a articulação de várias perspectivas e esforços, mas também cria indefinição, como refere Lina 

Antunes, pela falta de sincronização e de execução prática de algumas medidas, que apesar de previstas, acabam 

por ser esquecidas (Antunes 1999:5).  

Apesar destas indeterminações, a atitude dos políticos em relação ao artesanato tem evoluído num novo sentido, o 

de conjugar tradição e modernidade em prol do desenvolvimento e rentabilidade do sector (Antunes 1999:7). 

 

1.4 Amplitude da Produção Artesanal 

De todo este panorama depreende-se que os chamados “produtos culturais” assumem uma posição cada vez mais 

importante no mercado, quer pela ligação a contextos culturais contemporâneos, modernos e urbanos, quer em 

quadros sociais mais tradicionais, onde surgem como uma forma de relançamento da própria região. A vertente 

constitui-se assim como um recurso fundamental de encontro entre economia, emprego e cultura num panorama 

social que, apesar de cada vez mais global, exige que o mercado produza com linguagens e mensagens específicas 

adaptadas a cada nicho, a cada realidade concreta (Antunes 1999:7). 

Essa necessidade de diversidade acarreta consigo manifestações de aproximação entre áreas como o artesanato e 

a arte, e a conjugação da linguagem artesanal e urbana. Se a distinção do artesanato no âmbito do PCI, como 

actividade empresarial, está regulada legalmente, o mesmo não acontece no que toca à multiplicidade das 

unidades, cuja produção assume vertentes muito diferentes, próximas da produção artística ou de uma abordagem 

mais universal, o que obriga a reflectir sobre a distinção entre artesanato tradicional e urbano e os limites entre 

artesanato e arte (Correia 2003:10). 

  

Distinção entre Artesanato Tradicional e Artesanato Urbano 

Hoje em dia para além do “Artesanato Tradicional” ou original, existe também o “Artesanato Contemporâneo” ou 

urbano, em alguns casos próximo das intervenções das artes plásticas ou do design de autor (Branco 2004:10).  
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Embora do ponto de vista da mão-de-obra em ambos prevaleça a componente manual, o artesanato urbano aborda 

temas universais, através de canais e noções que são comuns ao ser humano independentemente da sua geografia 

(Correia 2003:10). Por outro lado, o “artesanato original” transporta memórias de um saber fazer que acarreta 

ligações estreitas com um património sociológico, histórico e cultural específico. Os produtos são fruto da habilidade 

e criatividade manual do artesão que busca o seu constante aperfeiçoamento na perspectiva do utilizador. Neles 

impera o trabalho manual, recorrendo a um mínimo de ferramentas, o que permite um controlo quase absoluto do 

seu ciclo.  

Como factor de preocupação surge o crescimento do “artesanato tradicional de cópia”, que se caracteriza pela 

reprodução exaustiva de peças originais de forma descuidada e que descura os traços característicos da actividade. 

Esta situação desenvolve-se em função de um estatuto do artesão ambíguo e parcial e pelas dificuldades inerentes 

à certificação dos produtos, o que acarreta problemas para os artesãos e também para o público, que pode estar a 

pagar por um “produto original” quando na verdade levará uma cópia. 

Por outro lado, o artesanato dito urbano, reporta a produtos novos, com uma abordagem mais universal, produzidos 

pela classe média, contrariamente ao tradicional, cujos intervenientes provêm de outros extractos sociais e culturais. 

Estes artefactos podem ser desenvolvidos tendo como objectivo a utilização efectiva, como também a ascensão ao 

plano das artes (Branco 2004:12). 

 

Limites entre Artesanato e Arte 

Na cultura popular o trabalho de quem produz peças características é normalmente associado aos termos “arte” ou 

“artesanato”. A pessoa cujo trabalho dota as peças de um carácter expressivo e original é denominado “artista” e as 

suas obras enquadradas no conceito de “arte”. Aquele cujas habilidades técnicas contribuem para a criação de 

peças utilitárias é designado como “artesão” e as suas peças como “artesanato” (Becker 1978: 863). 

Todas as actividades humanas e a sua definição são geradas partindo de formas diferentes de organização do 

trabalho, como sendo as actividades características, as pessoas que lhe estão normalmente associadas, as suas 

carreiras, os problemas mais comuns ou mesmo as condutas morais que daí emergem. Todos estes factores 

compõem e contribuem para a sua definição (Becker 1978: 862). Deste modo, o mesmo tipo de actividade, podendo 

mesmo usar-se os mesmos materiais e de uma forma similar, pode ser enquadrada em áreas diferentes, consoante 

as pessoas que a executam e a sua envolvência (Becker 1978: 863). 

Cada vez mais os termos “arte” e “artesanato” têm-se alterado, logo quando essas mudanças ocorrem existe uma 

maior necessidade de debater o seu significado, é por isso necessário estudar casos de onde as duas definições 

emergem, para melhor entender o significado social desses termos (Becker 1978: 863). 

Como ideologia, estética e organização de trabalho o artesanato existe num patamar independente do da arte. Na 

sua definição mais popular o artesanato consiste num conjunto de conhecimentos e capacidades usadas para 

produzir objectos utilitários. O carácter utilitário das peças está assim intrinsecamente ligado com a pessoa cujos 

objectivos definem o fim para que os objectos ou actividades vão ser úteis. Esses parâmetros surgem de um 

contexto colectivo do qual são parte da definição do universo em que se enquadram (Becker 1978: 864). 

A definição de artesanato implica uma base de análise tanto estética como de organização do trabalho. Se não 

demonstra o uso ou função evidente ou é totalmente desadequada para essa função, o artesão que a produziu, que 

se rege segundo a ideologia artesanal, vai provavelmente ser criticado e sentir-se diminuído perante os seus pares.  
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Ou seja, embora os objectos criados variem de actividade para actividade, envolvem sempre um controlo superior 

sobre os materiais e técnicas assente em muitos anos de prática, que permitem ao artesão não só executar peças 

mais perfeitas, mas também produzir maior variedade. É claro que, apesar do parâmetro essencial ser a 

funcionalidade, não existe nenhum impedimento para que estas sejam também agradáveis esteticamente (Becker 

1978: 865). 

Alguns artesãos a par das demandas tradicionais da sua actividade desenvolvem também um particular sentido 

estético ligado à execução das peças. Nesses casos, em que se juntam o virtuosismo e utilidade, a beleza como 

critério de trabalho torna-se um preceito adicional de avaliação a que o artesão passa a ter que obedecer no seu 

quotidiano. 

Ao aceitarem a beleza como critério, os artesãos estão a assumir para o seu trabalho uma característica 

normalmente conotada com a definição popular de “arte” (Becker 1978: 865). 

Partindo deste ponto, o mundo artesanal torna-se mais complexo, pois por um lado temos o artesão vulgar, que 

tenta fazer o seu trabalho da melhor maneira possível e daí retirar o seu sustento, e por outro, o artista-artesão com 

objectivos e imaginário mais vastos. 

Esta distinção não se prende apenas com o tipo de trabalho que cada um executa, mas também os enquadra em 

grupos diferentes de pessoas (Becker 1978: 866). O artesão vulgar preocupa-se mais com a eficácia funcional das 

suas peças do que propriamente com a sua beleza, enquanto o artista-artesão enfatiza questões artísticas e ligadas 

à beleza em contraste com uma visão puramente artesanal. 

Deste modo, tendem a surgir cada vez mais peças artesanais/artísticas, muitas vezes sob o título de artes menores, 

em exibições em museus e galerias, consagradas com prémios pela sua beleza ou como tema para demonstrações 

de “faça você mesmo”. Claro que também devemos considerar que em muitos casos a opção estética no artesanato 

está ligada a uma compensação económica maior do que aquela que retirariam da sua actividade normal. 

Os artesãos-artistas têm ambições maiores do que o artesão normal, vêem uma continuidade entre aquilo que 

fazem e o que os artistas fazem, embora reconheçam que se movimentam numa área mais restrita (Becker 1978: 

867). A situação contrária pode também ocorrer, e tem-se tornado cada vez mais evidente a incursão dos artistas na 

área artesanal. Neste caso os artistas encontram nesta actividade técnicas e materiais susceptíveis de serem 

explorados de um ponto de vista artístico, sem estarem vinculados às propriedades funcionais tradicionalmente 

inerentes às peças. 

As peças resultantes mostram um esforço consciente dos artistas em não as tornarem propositadamente funcionais. 

Um dos exemplos bastante claros desta situação, é o trabalho cerâmico desenvolvido por Robert Arneson na 

década de 70. Produziu uma série de cinco pratos, de dimensões generosas, tecnicamente correctos, sem falhas, 

mas cuja funcionalidade foi destruída pela existência de um grande tijolo no meio de cada um deles, que parece 

afundar-se lentamente ao longo da série de pratos, reproduzindo assim a impressão de um grau diferente de 

afundamento (Becker 1978: 868). A partir do momento em que se recusa a funcionalidade como critério para a 

criação de um objecto, estamos a entrar no território artístico. Neste contexto, a singularidade do objecto é uma 

característica mensurável do ponto de vista económico. 

Tal como vimos anteriormente em relação à arte e ao artesanato, o mesmo objecto pode ser considerado de 

perspectivas muito diferentes consoante a sua envolvência. No mundo artístico as peças têm que ser únicas e 

nunca semelhantes, enquanto no artesanato se procura atingir uma tal capacidade técnica que permite produzir 

peças tão similares quanto se conseguir. 
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A problemática que emerge desta situação complexa no mundo artesanal é a de os artesãos para tentarem que os 

seus produtos se tornem mais competitivos no mercado, muitas vezes acabarem por avançar para a área artística 

em vez de estreitarem colaborações com os designers, que os levariam a dar às suas peças um novo fôlego mas 

sem descurar a funcionalidade intrínseca, que define a própria actividade artesanal. 

Não se pretende afirmar que um artista não pode imergir de uma base artesanal, mas antes que a produção 

artesanal não pode transformar-se por completo em arte, as duas devem coexistir e influenciar-se mutuamente, mas 

sem perder a identidade (Becker 1978: 868). 

 

1.5 Razões da Intervenção no Sector Artesanal  

Em primeiro lugar é necessário reconhecer que o artesanato possui um valor próprio, expressa a singularidade de 

uma cultura e o seu significado, faz o aproveitamento de recursos, é capaz de gerar emprego, produz “arte” e beleza 

e assume-se como um instrumento pedagógico de grande importância, nem sempre muito explorado. Constitui-se 

como um verdadeiro monumento vivo, que conjuga a actividade humana com a sua arte, associadas diariamente, 

de forma a gerar sustento para o artesão e um serviço útil para quem delas usufrui. Tudo isso é expresso num 

produto que se foi aperfeiçoando, quer em técnica quer em forma ao longo de milénios de trabalho. 

Tendo em conta essas características, um dos passos a efectivar, que já é também em si mesmo uma forma de 

intervenção, é fazer o levantamento da situação, procurar os centros existentes, identificar o tipo de produção, as 

condições de trabalho e vida e sua evolução. Desta forma está-se já a operar na modificação da consciência local, 

ao alterar a percepção do artesão e do grupo acerca de si próprios, incentivando expectativas (Ferreira 1983: 97). 

Embora seja importante preservar o artesanato, isso não significa manter, forçosamente, todo e qualquer tipo de 

objecto, apenas em prol de um culto erróneo que insiste se vincular ao que já desapareceu definitivamente. 

Existem formas que, pela força das circunstâncias ou pelo desaparecimento das actividades em que se alicerçavam, 

deixaram de fazer sentido, pois não encontram justificação útil para a sua existência. Foram substituídas por 

alternativas melhores, o que não constitui um aspecto negativo, mas um aspecto do progresso. Dessa forma, o que 

pode e deve ser feito é recolher essas peças e instrumentos, investigar a sua história, o gesto criador, pois dessa 

análise do passado depende o ordenamento do futuro. Por outro lado, existe uma questão diferente que diz respeito 

ao desaparecimento de certas formas apenas por falta de apoios ou pelas dificuldades que enfrentaram, caso esse 

em que se justifica uma intervenção. 

De facto, os esforços no contexto artesanal apenas fazem sentido quando existe a possibilidade real das actividades 

subsistirem por si próprias, quer através da rentabilidade económica, quer pela aceitação social, o que pode ocorrer 

de várias formas, mas nunca assente numa máscara de apoios, que apenas serve para infligir uma longa agonia a 

algo que na prática já chegou ao fim. 

Não se pretende com isto separar os critérios económicos, culturais e artísticos e optar apenas por aquilo que é 

rentável, descurando a importância vital dos outros elementos. O que se advoga é que a própria actividade possa 

subsistir sozinha ou em conjugação com outros sectores, mas sempre assegurando que o artesão, que 

normalmente se afigura como a variável mais sensível destas relações, possa retirar sustento económico da 

actividade e ver reconhecido o seu valor (Ferreira 1983: 98). 

Apesar de uma possível conciliação entre o artesão e os agentes culturais, esta relação tem definitivamente de 

promover a articulação entre as visões muitas vezes antagónicas dos dois. Por um lado os técnicos têm que 

entender o passado, raízes e realidade da actividade artesanal, enquanto o artesão tem que conseguir um certo 
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distanciamento relativamente à sua vida e obra, de modo a podê-la apreciar e entender de uma outra forma 

(Ferreira 1983: 99). 

Neste contexto, torna-se importante identificar quais os problemas que se definem como mais urgentes no sector 

artesanal, tendo como base de análise as questões relativas aos artesãos, à funcionalidade dos produtos e à 

organização da actividade. 

Artesãos do Futuro 

É fácil de constatar através de uma breve análise do nosso panorama artesanal, que a maioria dos artesãos, se não 

a sua totalidade, têm mais de 50 anos (Ferreira 1983: 100). Deste modo, a questão que se impõem é saber se a 

revitalização da actividade vai ser perseguida por uma nova geração e, nesse âmbito, quem serão essas pessoas, 

qual a sua formação e intuito. 

O que realmente está em causa é o próprio processo artesanal. Se a situação de declínio não sofrer alterações 

endógenas ou exógenas que a encaminhem noutro sentido, estas “artes” irão desaparecer por completo, não devido 

à desvalorização das mesmas, de que tanto se fala, mas pela morte dos artistas. Embora se possa conseguir 

“salvar” o artesanato de momento, se os artesãos forem esquecidos desta equação, não se der a transmissão 

intergeracional, com eles a curto ou longo prazo irá morrer também o artesanato.  

Partindo desta análise, o raciocínio lógico será questionar o porquê de não existirem aprendizes e quais as razões 

para tal situação. É interessante verificar que os elementos que podem ser considerados como vantagens de 

exercer uma actividade artesanal, possam coincidir com os que causam o afastamento (Ferreira 1983: 102). 

Embora o carácter “lendário” da actividade, ligada à construção da história local, possa ser visto como atractivo, 

para os jovens, que ao contrário dos artesãos não têm como marco o passado nem como limite as fronteiras da 

aldeia, essa pode ser uma perspectiva muito limitadora. 

Da mesma forma, embora para um artesão as condições de trabalho e mesmo os rendimentos possam estar 

significativamente melhorados, em comparação com as limitações a que estavam votados no passado, para o 

jovem, que tem como referência a grande cidade e uma escala de trabalho muito mais global, essa melhoria é 

inoperante (Ferreira 1983: 103). 

Para além disso, a própria construção das famílias torna o ingresso numa actividade artesanal como negativo, pois 

a sociedade anseia que os seus jovens alcancem mais do que a geração anterior, que alarguem os seus horizontes 

para além das actividades tradicionais que os pais ou avós seguiram (Ferreira 1983: 104).  

Muitas vezes são os próprios artesãos a impedir a passagem de testemunho, desejando melhores condições para 

os seus filhos ou familiares, e também por recearem que o sucesso dos aprendizes os suplante e leve mais 

rapidamente à completa decadência. 

Por isso, se antes a aprendizagem destas artes estava ligada ao sistema da família que assegurava a sua 

reprodução social, hoje em dia essa subsistência não pode ser assegurada da mesma forma, apenas na via familiar.  

Deve ser realizada numa escala e âmbito mais amplo, de modo a assegurar as condições pedagógicas e 

vocacionais que respondam de modo positivo às motivações, aspirações e contributos inovadores de quem 

pretende seguir tal aprendizagem e profissão (Ferreira 1983: 105). 

Produto artesanal e suas funções 

Outra questão essencial é o motivo porque desapareceram tantas actividades e produtos artesanais. Ocorreu uma 

desvalorização dos mesmos, a função a que se destinavam desapareceu, não foram capazes de arranjar outra, ou 

outros produtos substituíram-nos na resposta a essa função de modo mais eficaz. 
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Qual a razão de sobrevivência de outras? As funções a que se destinam permaneceram ou foram criadas outras 

novas, do tipo utilitário, decorativo ou estético? 

De facto, essa questão funcional é um dos pontos essenciais nesta discussão, pois está na base de caracterização 

de qualquer produto artesanal. Está profundamente ligada à história e ao contexto cultural (Ferreira 1983: 110). 

Este contexto cultural em constante mutação traz consigo novas questões. 

- Será possível manter uma actividade em concorrência com produtos similares industriais, sem que se 

perca o seu carácter artesanal e originalidade? 

- Será possível garantir o mesmo nível de funcionalidade dos produtos, de tal forma que a produção seja 

rentável, assegurando a subsistência das pessoas envolvidas? 

As duas reflexões, embora sejam de igual importância para o estudo do artesanato, têm âmbitos diferentes. A 

primeira, relacionada com a subsistência das actividades artesanais no seio industrial, apresenta um carácter mais 

geral e uma resposta negativa significaria o fim das artes patrimoniais. Por outro lado, a outra possui um carácter 

mais restrito, pois embora os produtos possam perder a sua função original, isso não significa o desaparecimento 

dos mesmos, pois poderão ser orientados para outros fins (Ferreira 1983: 111). 

Em resposta à primeira pergunta, a resolução não pode ser de modo nenhum definitiva, quer de modo positivo ou 

negativo. Dependendo das artes em questão, das técnicas, dos produtos e do modo como a adaptação à produção 

for orientada, poderemos afirmar ou não se uma dada actividade artesanal pode concorrer com produtos industriais, 

mantendo a sua própria individualidade (Ferreira 1983: 112). É essencial a forma como os produtos forem alterados 

em relação às suas funções, principalmente nos casos em que se passa de uma produção utilitária para uma 

produção de cariz decorativo. Aqui o maior perigo é a perda de identidade, do carácter próprio da actividade, que 

assenta na personalidade do artesão e que está interligado com um espaço, um modo de vida e uma teia social 

muito própria. 

Os produtos surgiam como um prolongamento natural das necessidades e da vida quotidiana, estando presentes 

nos mais diversos momentos do crescimento de uma comunidade, de uma pessoa, desde o nascimento à morte, de 

dia e de noite. Por isso, existia uma adequação directa e natural entre o produto e a sua função, quem e como o iria 

utilizar. 

O perigo da “ refuncionalização” do produto prende-se com o facto de já não estarem conjugadas as condições que 

lhe deram origem; a necessidade e a personalidade do artesão em ligação com uma massa de população que 

espontaneamente os procurava. Esses produtos não podem ser destituídos da sua “alma” ou desvinculados de uma 

expressão própria de personalidade, não devem ser transformados na sua essência de tal modo que “morra” o 

artesão que neles habitava. Dessa forma os produtos perderiam por completo a sua identidade, não pertenceriam a 

nenhum universo, não participando na troca de conhecimentos e significados entre o produtor e o consumidor 

(Ferreira 1983: 113). 

Tal como ficou patente em relação à primeira questão, este tipo de problemática que rodeia o artesanato e a 

multiplicidade de variáveis que ele conjuga raramente permite que se obtenha uma resposta lacónica e o mesmo 

sucede com a segunda.  

Embora existam algumas medidas que, na prática, têm mostrado assegurar a subsistência de um dado produto e 

das suas funções, cada caso deverá ter em conta todos os seus parâmetros - actividade, produto e enquadramento 

histórico-cultural - para fornecer as bases de análise, cuja compreensão é fundamental para o resultado final. 

Determinar essas variáveis e a sua importância constitui um trabalho prévio de levantamento que deve ser feito. 

Importa saber a duração dessa sustentação, se esta sobrevive às constantes alterações do mercado, o que é válido 
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para os produtos utilitários ou de cariz mais decorativo, embora os primeiros estejam menos sujeitos às oscilações 

do gosto (Ferreira 1983: 111). 

 

1.6 Medidas de intervenção no sector artesanal 

A intervenção no sector artesanal, a sua integração no universo da produção industrial tem que ter em conta 

determinados aspectos, essenciais para o sucesso. Durante todo o processo deve ser equacionado o tipo de 

laboração artesanal, a ligação física, palpável entre o artesão e as “coisas”, a matéria-prima, os instrumentos e a 

obra em criação. Deste modo, todas as alterações introduzidas devem respeitar o quanto possível as características 

identificadas.  

Isso não significa que não sejam introduzidas alterações no processo, mas sim descobertas novas formas de 

promover essa ligação, por exemplo num estágio preliminar de desenvolvimento do produto. Assim, será possível 

manter a vinculação entre o artesão e a obra, que é em larga medida responsável pela qualidade, originalidade, 

atenção ao pormenor e qualidade do produto (Ferreira 1983: 114). 

Por outro lado, o valor destes produtos está muito relacionado com a sua ligação a um universo concreto, cada 

objecto, mesa ou cesta, foram realizados em função de um espaço, de uma utilização, de uma comunidade de 

utilizadores bem definida, da qual o próprio artesão faz parte. Por isso, as alterações que possam vir a ser 

adoptadas devem procurar encontrar uma nova lógica e coerência, que não a mesma que estava subjacente aos 

produtos anteriores. Desse modo, estaríamos apenas a perpetuar uma existência falsa e sem significado, que vem 

contra tudo o que foi referido. Deve antes ser construída uma nova consciência por parte do artesão e dos novos 

utentes do produto. Ou seja, estes devem ir mais além no seio da cultura, realizar um caminho que os leve, sem 

anulamento ou perda de identidade, a evoluir e crescer para uma realidade mais ampla da qual possam também 

fazer parte. Do mesmo modo, também o consumidor deve ser integrado no processo, para que os objectos surjam 

como símbolo e instrumento de comunicação e entendimento. 

Nesse sentido, podem ser equacionadas algumas medidas que reflictam uma reflexão conjunta dos responsáveis e 

interessados nesta área, adaptadas quer ao caso das actividades que procuram manter a funcionalidade dos 

produtos, bem como no das que procuram reorientar a sua produção para novos produtos associados a novas 

funcionalidades (Ferreira 1983: 115). 

Essas medidas apontam para três directrizes essenciais; melhoria das condições técnicas na produção, incremento 

e melhoria da comercialização e introdução de novos modelos. 

Melhoria das condições técnicas na produção; 

A melhoria das condições técnicas na produção pode significar para alguns produtos um incremento concorrencial 

bastante aumentado, apenas através da introdução de certas alterações, que podem passar pela escolha mais 

criteriosa das matérias-primas e pela mecanização da sua preparação, bem como de outras tarefas árduas. 

As condições humanas no trabalho podem também definir-se como um ponto fulcral, pois muitas vezes são um dos 

grandes impedimentos para a continuação da actividade. Deste modo, as melhorias técnicas podem à partida 

garantir um maior conforto e segurança na realização das operações.  

Para além disso, essas modificações podem revitalizar a imagem da própria actividade perante futuros aspirantes a 

estas “artes”, para além de assegurarem uma maior rentabilidade a todo o processo (Ferreira 1983: 116). 
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Incremento e melhoria da comercialização; 

Como é sabido, a comercialização dos produtos artesanais esteve durante séculos ligada à venda porta a porta, por 

parte dos artesãos, e à venda nos mercados e feiras da região, onde o produtor contactava de perto com o seu 

mercado-alvo (Ferreira 1983: 117). Hoje, o número de feiras regulares diminuiu e com elas os hábitos de consumo 

nestes locais. A venda de artesanato passou a estar vinculada a feiras pontuais, muitas delas concentradas apenas 

nos meses de Verão, e à venda num âmbito mais alargado através de intermediários, sobre os quais o artesão 

geralmente não tem controlo. 

Neste contexto, existe urgência em organizar essa comercialização, que deverá ser dirigida por entidades exteriores 

mas sempre em ligação com os esforços do próprio artesão em prol de um objectivo comum. Essa intervenção 

deverá ser efectivada na promoção das vendas, no controlo quer da qualidade quer da genuinidade, e também na 

pesquisa tendo em vista a introdução de novos modelos de produção. 

Introdução de novos modelos; 

Embora a produção artesanal esteja vinculada ao passado e às suas tradições, do mesmo modo que as aldeias têm 

que ser renovadas, o mesmo acontece com os produtos, não podem simplesmente estagnar, deixar de evoluir. 

A possibilidade de introdução de novos modelos é compatível com as capacidades técnicas e culturais do 

artesanato. Basta que estes se integrem no âmbito alargado das potencialidades do universo local, o que requer 

estudo e conhecimento relativamente ao meio, produtos e suas tradições. Mas essa criação de novos modelos não 

pode equacionar o artesão apenas como um executante, mas passar pela consciencialização destes em prol de um 

universo mais amplo, o que só pode ser feito através de uma colaboração voluntária (Ferreira 1983: 118). Neste 

contexto é fundamental fazer uma referência às autarquias locais, que devem estar em consonância com as 

medidas aplicadas. 

Às autarquias cabe a tarefa de valorizar o património, fomentar o emprego e aumentar os rendimentos da 

comunidade. O sector artesanal evidencia essas obrigações, conjugando cultura e economia. 

No entanto, nem se espera, utopicamente, que o sector artesanal desempenhe um papel de proa no 

desenvolvimento social e económico de uma região, nem também se pretende que este sobreviva através de 

subsídios e apoios infindáveis. O artesanato tem que perdurar pelo seu próprio valor económico, que já possui ou 

que pode potenciar, pois numa época de crise como a que se atravessa é fundamental manter actividades capazes 

de gerar emprego. 

Essas actividades devem subsistir através da venda dos produtos, o que está vinculado à qualidade e genuinidade 

das peças, como descrito, mas também a outra ordem de motivações, a utilitária ou funcional, a simbólica, ligada à 

representação e evocação de valores conotados com uma certa cultura, a estética, baseada na percepção visual da 

peça, e também as manifestativas, que expressam a vinculação à recordação de um lugar cujo conhecimento pode 

representar prestígio ou evocação de status por parte de quem adquire, pela distância, pelo exotismo ou por uma 

questão de moda (Ferreira 1983: 124). 

 

1.7 A colaboração do Design 

O artesanato configura-se como o antepassado de toda a produção material, logo pode ser identificado como a base 

de surgimento e desenvolvimento do design. Deste modo, faz todo o sentido que a reestruturação do artesanato 

passe pela nova linguagem que ele próprio ajudou a criar, mesmo que involuntariamente, o design (Branco 2004:8). 
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No sentido de intervencionar o artesanato e os seus produtos em prol de uma produção mais rentável e sustentável, 

mas que não descure a identidade dos mesmos, propõem-se uma reflexão em torno do design e do papel dos 

designers neste contexto. 

A sua actuação torna-se relevante no contexto social actual, pois existem cada vez mais grupos sociais que 

assumem uma posição marginal em relação à economia formal e que desenvolvem produtos que deixaram de ter 

lugar no mercado (Leon 2005: 64). 

A aliança entre design e artesanato pode também fomentar o desenvolvimento sustentado de indústrias nacionais, 

que neste contexto têm como mais-valia uma experiência do saber fazer validada em anos de prática, que pode dar 

origem a linhas de produtos diferenciados e sustentados na nossa cultura (Branco 2004:11). 

Por outro lado, a indústria portuguesa que durante longos anos esteve vinculada à hegemonia das potências 

económicas, caracterizada pela subcontratação e salários baixos, pode expandir a produção própria assente no 

nosso património como elemento diferenciador (Branco 2004:12). 

Desse modo, um dos objectivos principais dos programas desenvolvidos em torno do artesanato é aproximar o 

saber “manual” e as actividades económicas rentáveis, como por exemplo a moda, o design ou o turismo (Leon 

2005: 65). 

Uma das maiores dificuldades na criação de um programa conjunto entre artesanato e design, é como vimos 

anteriormente, definir o alcance e objectivos do que se deve considerar artesanato. De facto, no campo do design a 

situação é similar, “design” e “designer” são palavras que acobertam uma grande multiplicidade de atribuições e 

ofícios. Se se pensar numa colaboração entre os dois vai ser necessário englobar a complexidade de ambos (Leon 

2005: 64). 

O artesanato pode ser entendido como uma produção que se destaca pela singularidade e expressão de liberdade 

criativa. No entanto, o seu conceito, ainda por vezes impreciso, relega-o para um saber arcaico, desprovido de 

utilidade, reservado ao mercado das futilidades ou ao turismo, quando na verdade a cultura artesanal é muito mais 

vasta. Como se sabe, um dos fundamentos da Bauhaus assentava exactamente na ideia que a cultura artesanal é 

constitutiva da cultura industrial, ou seja que não há indústria sem artesanato. 

Mesmo actualmente, muitos dos produtos cuja fabricação é automatizada passam por uma fase preliminar de 

construção que envolve métodos artesanais para obter modelos manuais para verificação de formas. 

O processo de desenvolvimento de um produto seguido por muitos designers passa necessariamente por uma fase 

de experimentação tridimensional, através de modelos manuais, fundamental para corrigir falhas e aperfeiçoar 

detalhes que não seriam perceptíveis de outra forma. A cultura projectual, ou seja a cultura pela qual se rege o 

design é afinal uma cultura artesanal (Leon 2005: 65). O artesanato “original” surge como uma fonte de reflexão e 

de inspiração inesgotável, que pode levar à criação de objectos contemporâneos adequados às necessidades dos 

nossos dias, mas que ao mesmo tempo reflictam um percurso próprio assente nas artes e saberes do passado. 

Desta forma é possível delinear um futuro com individualidade mas identitário (Branco 2004:12). 
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2. CESTARIA 

2.1 As Origens da Cestaria 

As origens da cestaria são algo controversas e estão ligadas aos primórdios da actividade humana. Dado o seu 

carácter utilitário associado ao quotidiano das populações, é natural que esta seja uma das mais antigas actividades 

artesanais. 

A produção cesteira na Península Ibérica encontra-se documentada desde o Neolítico, o que é corroborado pelo 

espólio da gruta dos Murciélagos, em Albunõl (Granada) onde, entre outras peças, foram recolhidos pequenos 

cestos de esparto. (Galhano1960:267) Estes povos terão sido responsáveis pelo seu desenvolvimento e divulgação. 

O seu tipo de vida levou-os a criar utensílios que permitissem guardar e transportar alimentos e outros bens 

necessários à sobrevivência. Aproveitavam as vergas e os salgueiros que cresciam em volta dos ribeiros e riachos 

para o seu fabrico.  

A actividade inicialmente estava ligada ao sexo feminino, que se encarregava do fabrico das peças, e que era 

também quem as utilizava maioritariamente. No entanto, com a organização da vida em sociedade, este ofício 

passou também a ser desempenhado por homens. 

Naquela época, a cestaria não estava apenas ligada à fabricação de artefactos utilitários, mas também à construção 

e à delimitação de terrenos, ainda que de uma forma muito grosseira. O entrançado de fibras vegetais, que a define, 

parece ter sido empregue para construir paredes que posteriormente seriam revestidas por uma camada de barro 

amassado, como testemunham os vestígios identificados nos castros da Idade do Ferro.  

Esta utilização específica da técnica desenvolveu-se, e há algumas dezenas de anos era ainda possível 

encontrarmos no nosso país testemunhos da sua aplicação, como é o caso das sebes de varas entrançadas que 

dividiam campos em algumas povoações da Serra Amarela (Galhano 1960:267). 

A cestaria tem sido também associada à olaria e há quem lhe atribua mesmo uma origem anterior a esta. Nesta 

perspectiva, os ornatos lineares em certos vasos de origem primitiva ficar-se-iam a dever ao facto de terem sido 

modelados com recurso a cestos de esparto usados como molde (Galhano1960:267). 

Na verdade, na região de Bragança encontravam-se ainda cantis para o vinho feitos de vime barrado ou cobertos 

com pez, secreção resinosa de várias árvores coníferas, para se tornarem impermeáveis e estanques (DIRECÇÃO-

GERAL DA DIVULGAÇÃO CULTURAL 1984:178). 

Existe também uma ligação entre a cestaria e a tecelagem, dada a similaridade entre as técnicas características de 

ambas, nomeadamente o termo tecer com que se designa uma das etapas da execução de um cesto 

(Galhano1960:267). Embora associada a uma grande multiplicidade de objectos, os cestos são a sua faceta mais 

popularizada e característica. 

 

2.2 O Cesteiro 

Portugal, sendo um país muito ligado às actividades agrícolas e do mar, teve sempre uma produção abundante de 

cestos, difundida pelos artesãos que desde pequenos aprendiam a arte, que passava de geração em geração por 

via familiar. O cesto, nas suas mais variadas formas, é representativo da história da economia da vida rural e 

doméstica do país (DIRECÇÃO-GERAL DA DIVULGAÇÃO CULTURAL 1984:167).  

Funcionava como um complemento à agricultura, nesse contexto eram utilizados para transportar e armazenar 

alimentos (Alves 2002:web).  



 

24 

 

A actividade do cesteiro era caracterizada pela mobilidade, já que era ele que se deslocava às habitações dos 

potenciais compradores, aí executava as encomendas ou as reparações com matérias-primas fornecidas pelo 

cliente. O pagamento dos serviços era feito normalmente em géneros. Os artesãos trabalhavam também em 

oficinas próprias e as vendas eram feitas através das feiras e mercados de cada região, os locais de maior 

concentração de pessoas. À semelhança de outros artesãos, transportavam os artigos à cabeça, às costas ou em 

burros até aos locais de venda. Os cestos eram vendidos directamente ao consumidor, estabelecendo-se uma 

relação de proximidade e empatia entre o comprador e o cesteiro, que potenciava as vendas e o surgimento de 

novos produtos.  

Este era um trabalho muito mal remunerado, por comparação com outros que requeriam menor perícia, no entanto 

apresentava algumas vantagens. Enquanto outras actividades estavam condicionadas por factores externos, como 

o estado do tempo ou a época do ano, como é o caso das actividades agrícolas, o cesteiro podia trabalhar durante 

todo o ano. Mas, era na época estival, que coincide com as colheitas, que a procura de cestos aumentava (Bringel 

2006: 502).  

Com a popularização dos veículos motorizados, os produtos dos artesãos passaram a chegar a um leque mais 

vasto de pessoas. Surgiu uma nova clientela, provinda dos grandes aglomerados populacionais, com hábitos de 

consumo urbanos, o que determinou o surgimento de artigos com outras funcionalidades.  

A mobilidade alargada possibilitou contactos entre artesãos, estes intercâmbios culturais determinaram as 

influências internas na produção cesteira, que levaram ao surgimento de novos modelos e à adaptação dos já 

existentes, não só em termos de forma, mas também no que diz respeito aos processos de fabrico (Bringel 2006: 

503).  

A cestaria grossa engloba as peças produzidas com o intuito de auxiliar as actividades agrícolas. Dentro desta 

categoria estão os cestos elaborados a partir de tiras de madeira, como os cestos da vindima, mas também os 

confeccionados em vime ou varas de salgueiro. A cestaria fina abrange os cestos de feira e de festa, usados no 

transporte das mercadorias (Artesão 2010:2).  

Embora este seja tradicionalmente um ofício masculino, os trabalhos de cestaria fina são executada por homens e 

mulheres, ao contrário do que ainda acontece com a cestaria grossa, exclusivamente executada por homens. A 

introdução da actividade feminina ficou-se também a dever à crise noutros sectores da sociedade (Galhano1960: 

282).  

 

Condições de Trabalho 

As condições de trabalho do cesteiro são tão severas quanto a própria força dos elementos, da natureza da qual ele 

retira o seu sustento (Kuoni 1981: 294). É uma actividade que sempre foi marcada por um elevado sentido de 

economia, apurado pela limitação de recursos. Tudo é aproveitado, nada se perde em todo o ciclo de trabalho. A 

mesma contenção estende-se à selecção dos materiais, calculados a olho, mas precisamente segundo aquilo que o 

cesteiro necessita. 

Antigamente, os cesteiros de vime chegavam mesmo a aproveitar tiras largas de vime para fazer cortinas 

mosquiteiras para as entradas das casas. Durante horas a fio o artesão trabalha sentado num banco baixo 

dobrando consecutivamente o tronco para alcançar o material e as ferramentas, que se encontravam dispostas no 

chão. A sua actividade é dominada por uma tensão física prolongada que implica que as mãos e o corpo estejam 

constantemente a despender força. 



 
 

25 

 

Para além das ferramentas que usa, as mãos são sem dúvida o seu instrumento mais importante, a par dos pés que 

servem para pressionar e prender, e da enorme sensibilidade com que parte e ajusta os materiais com a boca 

atingindo uma grande exactidão (Kuoni 1981: 295). Cada gesto expressa uma medida apropriada, que a mão com 

um elevado sentido táctil reconhece e entende. Antigamente trabalhavam mesmo descalços, e os pés eram capazes 

de executar uma infinidade de gestos de grande agilidade. O corpo humano fornece ao cesteiro os elementos de um 

código de medição. Logo, é natural que consiga reconhecer facilmente os cestos que produz, mesmo entre outros 

da mesma forma (Kuoni 1981: 296).  

O cesteiro é obrigado a ser recluso da sua própria oficina nos meses de maior calor, e no Inverno a sofrer as 

consequências da humidade e do frio, pois as matérias-primas previamente humidificadas, para adquirirem 

flexibilidade, não toleram calor nem ventilação directa.  

Embora, muitos destes artesãos se sintam contentes por dependerem apenas de si próprios, por serem os seus 

próprios patrões, ainda há poucos anos careciam de assistência social e de seguros em caso de doença ou velhice, 

que garantissem a sua subsistência. Bignia Kuoni menciona no livro Cesteria Tradicional Ibérica os relatos das 

primeiras férias dos cesteiros ou da visita que fizerem a casa de um filho na cidade, pequenas histórias banais, mas 

que testemunham as limitações sofridas. Noutros tempos, o cesteiro não se podia ausentar do seu ofício por um 

momento, todos os dias eram dias de trabalho, as únicas folgas eram a Sexta-feira Santa e o Natal (Kuoni 1981: 

294).  

No entanto, também se encontram testemunhos de artesãos que lamentam o facto de terem nascido no seio de 

uma família de cesteiros, o que os condicionou obrigatoriamente a ter a mesma profissão. Alguns prosseguiram a 

actividade com uma entrega resignada, outros persistiram com verdadeira vocação (Kuoni 1981: 294).  

 

O Cesteiro no contexto da degradação das actividades artesanais 

A degradação das actividades artesanais, em particular da cestaria, levou a que os artesãos, principalmente na 

década de 80/90 do século XX, vivessem uma situação de dualidade, por um lado lamentavam que o seu ofício se 

estivesse a perder, por falta de motivação e incentivos aos mais jovens, por outro lado sentiam-se contentes por ver 

os seus filhos com um emprego fixo nas indústrias da região. 

A situação vivida por estes artesãos assumia proporções insustentáveis para os jovens, já que se assistia a uma 

marginalização real do trabalho, que se traduzia em salários diminutos, que não reflectiam uma valorização justa. 

Actualmente mantém-se a precariedade do trabalho e a necessidade de revitalizar os ofícios tradicionais, que 

continuam a ser adormecidos pela introdução de produtos mais baratos provindos do mercado internacional. Mas 

por outro lado, os postos de trabalho fixos nas indústrias da região que antes eram responsáveis pela estabilidade 

de famílias inteiras, encontram-se também eles em falência, motivada pela crise económica instalada. Deste modo, 

muitos filhos de artesãos que renunciaram à actividade devido à sua instabilidade, vêem-se agora na situação de 

esse ser talvez o nicho de esperança para as suas vidas. 

Os cesteiros instalam as suas oficinas no piso térreo das próprias habitações, espaço muitas vezes também 

destinado à venda ao público. No entanto, são as feiras de artesanato, promovidas pelas autarquias locais, que 

representam a principal razão da subsistência da actividade, apesar da situação de declínio que continua a 

atravessar. 

A valorização do tempo em função do rendimento directo configura-se como muito relevante na actual situação de 

perda de qualidade artesanal. O destino do objecto (uso próprio, vizinhos, mercado anónimo) pode dar lugar a 

motivações distintas, é quase certo que o cesto para o vizinho vai ser mais forte do que o destinado a um 
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intermediário-revendedor. No interior dos meios rurais tradicionais mantém-se ainda uma consciência plena, 

assegurada pelos mais velhos, da qualidade dos produtos (Kuoni 1981: 294).  

 

Cestaria no feminino Em Portugal era frequente que fossem as mulheres dos cesteiros a vender as canastras e 

açafates, transportando-as à cabeça, em torre (Kuoni 1981: 287).  

No entanto, na época de maior emigração, principalmente em Trás-os-Montes, em que muitas vezes a casa ficava 

inteiramente ao cargo das mulheres, eram elas que executavam todo o tipo de trabalho, no campo ou em casa, 

incluindo trabalhos de cestaria. É possível afirmar que nesta actividade, tal como na maioria, quando se encontra 

numa fase de evolução tecnológica e económica, é o homem que se encarrega dela, mas quando surge uma 

alternativa mais rentável, aquela fica ao cargo das mulheres e dos mais idosos.  

O cesto tornou-se obsoleto no seio dos trabalhos agrícolas, foi substituído por materiais mais baratos igualmente 

funcionais mas oriundos de outras técnicas de produção, o que contribuiu para a degradação da imagem da 

actividade, que muitas vezes se associa aos ciganos, bem como a modos de vida mais instáveis. Para além disso, 

dentro das comunidades agrícolas, a cestaria era uma actividade comum a todos, por isso vulgar, e à qual não se 

dava grande importância (Kuoni 1981: 288).  

Cestaria Cigana Existe outro tipo especial de cesteiros, os ciganos. Os seus trabalhos, maioritariamente de 

cestaria fina, executados em vime, por homens e mulheres, tornaram-se especialmente populares nas regiões com 

pouca tradição cesteira, e surgem também como complemento à cestaria em madeira nas zonas sem tradições de 

trabalho em vime. No entanto, nas regiões onde existe uma produção enraizada deste tipo de cestaria, estes são 

relegados para segundo plano, o que também se fica a dever em grande medida ao facto de surgirem peças de 

qualidade duvidosa, com asas e fundos postiços. 

As actividades que desenvolvem têm normalmente um cariz temporário, dado o estilo de vida nómada que lhes está 

normalmente associado, porém mais recentemente, este estilo de vida tem vindo a ser substituído por outro mais 

sedentário, assente no comércio de diversos artigos, cada vez menos artesanais, em feiras e mercados (Kuoni 

1981: 289).  

Tipos de Cesteiros  

Existem vários tipos de cesteiros, que se distinguem pela dedicação que prestam ao trabalho, pela relevância social 

e económica que a actividade representa nas suas vidas. 

O Camponês - Este tipo de cesteiro tem como principal actividade a agricultura. A cestaria surge como uma 

ocupação dos dias de mau tempo de Inverno, nos quais trabalha os próprios materiais. Os produtos resultantes não 

são fruto de uma dedicação sistemática, por isso podem apresentar uma aparência e técnica pouco consistentes, 

que no entanto não os impedem de cumprir a sua função, auxiliar as actividades agrícolas em caso de necessidade 

(Kuoni 1981: 290).  

O Camponês Cesteiro - Este artesão normalmente é aquele que se distingue entre a comunidade, pois produz 

cestos de maior qualidade. Trabalha com materiais próprios e de proveniência externa, produz nos intervalos da 

faina agrícola e nas épocas baixas da actividade, quer para uso próprio, quer para os vizinhos (Kuoni 1981: 290).  

O Cesteiro Camponês - Estes são artesãos, cuja ocupação principal é a cestaria, normalmente destinada por 

tradição familiar e a ela dedicam grande parte do seu tempo, que complementam com o trabalho no campo. Embora 



 
 

27 

 

o trabalho fosse regular durante todo o ano, normalmente a actividade intensificava-se antes dos momentos de 

maior labor agrícola, como é o caso das vindimas ou da apanha da azeitona. 

No caso dos produtos em vime e madeira, os cesteiros chegavam mesmo a reservar uma temporada para 

trabalharem de forma ambulante, de modo a assegurarem as necessidades das comunidades vizinhas ou de 

povoações mais isoladas. Nesta situação o cesteiro combinava com o cliente um salário e tinha direito a alojamento 

(Kuoni 1981: 290).  

O Cesteiro da Cidade - Este tipo de artesão tem geralmente um volume de produção constante, que gere na sua 

oficina. A venda dos produtos numa loja própria pode também completar esse trabalho. Deste modo, o cesteiro, 

torna-se também comerciante, vendendo não só a sua produção, como também a de outros cesteiros junto com 

peças de artesanato diversas. Trabalha sozinho ou em sociedade, por vezes com recurso a maquinaria simples e 

moldes; os materiais que utiliza são comprados em grandes remessas (Kuoni 1981: 291).  

O Cesteiro remunerado - No caso do ambiente artesanal, trabalha para terceiros, sendo remunerado pela 

execução de todas as etapas do cesto, de toda a sua produção. Por outro lado, num ambiente semi-industrial o 

trabalho é fraccionado, deste modo cada trabalhador especializa-se e fica encarregue apenas de uma etapa de 

fabricação. A este esquema de trabalho estão subjacentes os direitos e regulamentações próprios de outro qualquer 

trabalho assalariado (Kuoni 1981: 291).  

 

2.3 Condições Climáticas e Vegetação 

Na origem da grande diversidade material da cestaria em Portugal e em toda a Península Ibérica está a enorme 

variedade vegetal e climática do território, que permitiu o desenvolvimento de uma cultura material vasta arraigada 

nesse património natural (Kuoni 1981: 52). O quotidiano das populações rurais sempre esteve muito ligado ao 

contexto climático e biofísico, como meio de suprir as necessidades quotidianas através dos recursos naturais. A 

preservação desses testemunhos fica-se a dever a uma estrutura e economia social que possibilitou a transmissão 

de parte dos seus usos tradicionais e por conseguinte dos objectos que exprimiam essas necessidades (Kuoni 

1981: 52). 

Os objectos construídos por mãos humanas são capazes de preservar consigo a identidade do material que lhes 

deu origem e a finalidade para que foram produzidos. Embora do ponto de vista puramente funcional se possa 

construir um recipiente, por definição um volume vazio côncavo, a partir de infindáveis materiais de origem natural, o 

contexto físico de cada um pode ser muito diferente, por exemplo se forem testemunhos de diferentes tipos de 

produção, como a cestaria grossa e a cestaria fina (Kuoni 1981: 53).  

Deste modo, é importante analisar inicialmente a influência do ecossistema na produção cesteira, bem como 

localizar no território de Portugal Continental a distribuição geográfica dessa produção e das espécies vegetais, 

usadas como matérias-primas para este tipo de artesanato.  
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Clima – Território Português 

A Península Ibérica é composta por contrastes físicos e climáticos próprios de um continente (Kuoni 1981: 52). 

Os meses de Primavera, Outono e Inverno do território português são marcados por um clima instável e chuvoso. 

Embora estas condições geralmente se possam aplicar a todo o território português, de norte a sul existem 

oposições entre áreas húmidas e chuvosas e outras mais secas, com poucas chuvas e Verões longos e quentes. A 

essas condições correspondem respectivamente as terras altas do Norte e as planícies meridionais. 

No litoral português podem-se delimitar duas regiões climáticas diferentes: mediterrânea e oceânica. A mediterrânea 

com Verões quentes e secos e Invernos suaves, apenas interrompidos por perturbações com origem no ocidente. A 

oceânica sofre a influência dos ventos provindos de oeste, ventos húmidos do atlântico, onde têm origem os 

ciclones que se dirigem a leste. Nestas regiões o clima é regulado pela aragem marítima que faz descer a 

temperatura anual. No entanto, o Inverno é já um pouco mais marcado, com temperaturas baixas, dias sucessivos 

de chuva e noites frias. No Verão impera o clima mediterrâneo quer no litoral, interior ou nas serras. No entanto, 

esta estação é mais curta na costa ocidental, serras e Norte e mais longa no Sul. Um dos elementos mais 

característicos do clima oceânico é a influência atlântica, que traz consigo perturbações e massas de ar carregadas 

de humidade, e que assim domina o clima português e apenas é mais atenuada no Verão e no Sul do território 

(Ribeiro 1967: 43). 

O nosso território é constituído por várias influências que ao cruzar-se reforçam-se e criam contrastes. Entre as 

regiões do norte e do sul, litoral e interior justapõem-se zonas de clima atlântico e mediterrânico, que representam 

uma grande diversidade de espécies vegetais (Kuoni 1981: 54). Deste modo, essa riqueza natural está na origem da 

diversidade da cestaria (Kuoni 1981: 52).  

Existe uma relação de dependência entre o meio natural e as suas condições, como o clima e o terreno, e os 

recursos naturais que daí vão ser extraídos de modo a responderem a necessidades através da actividade humana. 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 1 - (Kuoni 1981: 52) 
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Esquema 2 
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Espécies Vegetais utilizadas na Cestaria  

A vegetação natural de Portugal sofreu a influência do Homem, com a destruição da floresta e sua substituição por 

culturas e espécies arbóreas não autóctones. Deste modo, é difícil fazer uma análise global desse panorama natural 

relacionando-o com a actividade artesanal da cestaria sem se cair em definições demasiado generalistas. A análise 

inicia-se pela caracterização genérica do coberto vegetal em Portugal, a partir do qual se faz a enumeração das 

características das espécies mais relevantes para a produção cesteira na região Entre Douro e Minho. 

Os aspectos mais marcantes da evolução florestal desde o séc. XIX dizem respeito à progressiva ocupação de 

terrenos que não eram destinados ao cultivo, e à expansão do pinheiro bravo em termos de área. Sendo esta uma 

das principais espécies do sector madeireiro. 

Mais recentemente, sobretudo a partir dos anos 60, a superfície ocupada por eucaliptal cresceu muito rapidamente, 

enquanto houve uma redução gradual no montado de azinho. Os dois fenómenos não estão muito relacionados 

entre si, embora se tenha verificado alguns casos em que uma espécie foi substituída pela outra. 

As alterações de temperatura, a pluviosidade e a humidade relativa da atmosfera são também factores 

determinantes na estrutura da composição das florestas. Existe um gradiente climático, quer do norte para o sul, 

como também do litoral para o interior. Deste modo, a temperatura anual média aumenta de norte para sul, a 

precipitação diminui de norte para sul e do interior para o litoral, e a amplitude térmica aumenta do litoral para o 

interior. 

Nas zonas com solos de pouca disponibilidade hídrica dominavam os pinhais, com Pinheiro-manso no sul, e 

Pinheiro-bravo no centro e norte, que estavam associados a matos formados por diversas espécies. 

Nas áreas com maior disponibilidade hídrica existe uma vegetação característica; nas zonas de água doce, como os 

rios, ribeiras e lagoas surge a mata ribeirinha, uma formação arbórea formada por choupos (Populus nigra), 

salgueiros (Salix sp.), freixos (Fraxinus angustifolia), ulmeiros (Ulmus sp.), sabugueiros (Sambucus nigra), amieiros 

(Alnus glutinosa) ou lodões (celtis australis), também podem surgir formações do tipo canavial, com canas (Arundo 

donax), caniços (Phragmites australis) e tábuas (Tipha sp.) (Calvão 2003:1). 

Com base na análise da vegetação no território português, procura-se caracterizar as espécies que fornecem 

matérias-primas para a cestaria, e que deste modo adquirem valor cultural. 

As Folhosas 

As angiospermas dicotiledóneas capazes de atingir porte arbóreo dizem respeito a um grande número de ordens e 

famílias. Deste modo, compreendem características variadas, no porte como também em relação ao tipo de folhas, 

flores ou frutos. Em Portugal existem várias espécies deste grupo, algumas fazem parte da flora espontânea, 

enquanto outras, exóticas, foram introduzidas como parte do reflorestamento e para fins ornamentais.  
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As espécies mencionadas no quadro abaixo restringem-se às aplicadas na cestaria, que são descritas 

seguidamente em pormenor.  

 

Quadro 1 – Espécies Folhosas usadas na cestaria 

 

 Folhosas 

Cestaria de 
madeira  

Carvalho -português Quercus faginea 

Carvalho-roble Quercus robur 

Castanheiro Castanea sativa 

Acácias Acacia sp. 

Sanguinho Cornus sanguínea L. 

Choupos Populus sp. 

Freixo Fraxinus sp. 

Lodão Celtis australis L. 

Cestaria madeira/ 
Cestaria fina 

Salgueiro Salix sp. 

 

Quercíneas (carvalhos)  

A análise inicia-se por uma das espécies mais comuns as Quercíneas (carvalhos). Os carvalhais são formações 

arbóreas complexas e heterogéneas; no Norte são dominados por carvalhos de folha caduca, carvalho-alvarinho 

nas zonas litorais e baixas altitudes, e carvalho-negral no interior e latitudes mais elevadas. No centro do país existe 

uma grande população de carvalho-cerquinho ou carvalho português (Quercus faginea), uma árvore de folha 

marcescente, que marca a transição entre os carvalhos de folha caduca e persistente. As folhas mantêm-se secas 

nos ramos até surgirem novas. 

No sul imperam os carvalhais de folha persistente; o sobreiro (Quercus suber), que ocupa a faixa costeira e a 

azinheira (Quercus rotundifolia), que ocupa a faixa interior (Pedro 1989: 9). Os carvalhos podem apresentar-se com 

portes arbóreo, arbustivo e mesmo subarbustivo. Os de porte arbóreo podem ser divididos segundo a folhagem, em 

caducifólios e semi-sempreverdes, características que se relacionam com as condições climáticas locais.  

Carvalho comum, alvarinho ou roble (Quercus robur) - insere-se na categoria dos carvalhos caducifólios, os que 

perdem a folhagem no final do verão. O carvalho cerquinho ou carvalho português (Quercus faginea) enquadra-se 

nos semi-sempreverdes, que perdem a folhagem no final do Inverno (Pedro 1989: 9). 

O carvalho alvarinho é de entre os outros carvalhos, aquele que atinge maior porte, podendo chegar aos 45 metros 

de altura. Distingue-se dos outros pela copa ampla, casca lisa, pela cor acinzentado em novo, e cinzento 

acastanhado em adulto, bem como pelas folhas membranáceas, glabras (calvas), caducas e raminhos e pedúnculos 

também glabros. É uma árvore que prefere terrenos férteis, frescos e fundos, em especial solos pardos florestais. 

Pode durar mais de 300 anos, sendo aquele que reúne as melhores condições para produzir madeira para diversos 

sectores, de entre os quais; para a construção civil, a construção naval, o mobiliário ou para a tanoaria e carroçaria, 

estas últimas actividades hoje quase desaparecidas. Relativamente à cestaria, são essencialmente usadas as varas 

novas, já que a sua madeira distingue-se pela duração, mas também pela dureza (Pedro 1989: 11). 

Carvalho cerquinho (Quercus faginea) - pode tomar a forma de arbusto ou árvore e pode atingir até 20 metros de 

altura. Possui uma copa densa e casca cinzenta reticulada-fendida. Este carvalho é uma árvore da região calcária, 

entre o Mondego e o Tejo, na Beira Litoral e Estremadura. A madeira produzida por esta espécie é difícil de 

trabalhar, pois possui alta densidade e dureza, para além de abrir fendas independentemente da época do corte 
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(Pedro 1989: 13). Esta madeira, usada essencialmente para vergas, era também apreciada para aplicação na 

cestaria grossa pela sua robustez, embora seja difícil de trabalhar (Kuoni 1981:103).  

Castanheiro 

O castanheiro (Castanea sativa) é uma espécie originária da Região Mediterrânica Oriental, foi introduzido há muito 

tempo e largamente cultivado. Também duas outras espécies foram introduzidas, o castanheiro japonês (Castanea 

creanata) usado para porta-enxerto e o castanheiro chinês (Castanea molíssima), usado para obter híbridos 

resistentes à doença da “tinta” por cruzamento com o castanheiro comum. 

Castanheiro (Castanea sativa) - é uma árvore que pode atingir até 30 metros de altura, de copa muito alta. A 

casca é primeiro olivácea, depois cinzenta a lisa, e por fim castanha escura e fendida.  

Esta planta que foi introduzida, encontra-se hoje largamente cultivada e surge como subespontânea em algumas 

localidades. Privilegia os solos bem drenados, nas vertentes das montanhas, formando matas (soutos) ou talhadios 

(Pedro 1989: 15). Os soutos destinam-se principalmente à produção de castanha e obtenção de madeira. A 

produção de soutos bravos limitam-se à obtenção de madeira, os produtos em varas são empregues na carpintaria 

(vergas) e cestaria. Possui uma madeira semidura, mais fácil de trabalhar do que a de carvalho (Kuoni 1981:104). 

 

Acácias 

As acácias pertencem ao género Acacia Miller, da famíla das Leguminosae, sub-família das Mimosoidae. São 

espécies cultivadas e introduzidas (Pedro 1994: 9). 

Segundo Coutinho (1939) existem quatro espécies do género Acacia, duas com folhas adultas reduzidas a filódios, 

originárias da Austrália; Acacia melanoxylon e A. Longifolia e duas de folhas binipuladas com folíolos pequenos, 

uma da Austrália e Tasmânia (A. dealbata) e outra do Sul da Ásia, A. farnesiana. No entanto em 1971 Franco referiu 

a ocorrência de nove espécies, sendo seis de folhas adultas reduzidas a filódios laminares e três de folhas sempre 

bibipuladas (Pedro 1994: 9). 

Distinguem-se seguidamente as espécies consideradas importantes para esta análise, que correspondem às que 

são empregues na cestaria. 

Austrália (Acacia melanoxylon R. Br.) – Árvore sempreverde de grande porte. Possui filódios quase sempre 

oblongo-lanceolados, até 10cm de comprimento e 2,5 cm de largura, obtusos os rebentos possuem quase sempre 

folhas bipinuladas. Flores cor de creme e vagem com 12 centímetros de comprimento, contorcida. Originária da 

Tasmânia e Austrália do Sul (Pedro 1994: 10). A sua madeira possui um aspecto similar à de castanho, sendo 

flexível e fácil de trabalhar, é apreciada na cestaria para a execução de remates e acabamentos (Kuoni 1981:105). 

Mimosa (Acacia dealbata) – árvore sempreverde, que pode atingir mais de 18 metros, com casca, ramos e 

folhagem cinzento-prateados. Possui flores fortemente aromáticas. Originária da Austrália e Tasmânia (Pedro 1994: 

10). A sua madeira, de cor branca, é frequentemente utilizada na cestaria corrente, sendo menos resistente que a 

da austrália (Kuoni 1981:105). 

 

Sanguinho 

Sanguinho legítimo (Cornus sanguinea L.) – Espécie que requer climas frescos, por isso no mediterrâneo refugia-

se em lugares sombrios como ribeiras de rios. Em ambientes mais húmidos encontra-se associado a clareiras de 

bosques e matos caducifólios. Requer solos relativamente ricos em nutrientes. Suporta sem problemas os materiais 

calcários e desenvolve-se bem em solos (Albert et al 2008: 43). Possui madeira com cor amarelo-dourada, com um 

toque suave, apreciada para objectos finos de cestaria. 
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Choupo 

Choupo negro (Populus nigra L.) – é uma espécie das florestas ribeirinhas que adora sol, prefere solos alcalinos 

aos de reacção neutra. Não suporta terreno pantanoso durante períodos prolongados de tempo. Cresce 

individualmente ou na forma de pequenos grupos ao longo da margem dos rios (Albert et al 2008: 101). A sua 

madeira é clara e pode substituir o salgueiro na cestaria de varas (Kuoni 1981: 104). 

 

Freixo 

Freixo (Fraxinus sp.) – é uma espécie originária do sul da Europa, com sistema radicular superficial. Vive em 

qualquer tipo de terreno, necessitando apenas de alguma humidade e é espontânea (F. angustifolia) nas margens 

dos rios e nos bosques em quase todo o país, em especial nas terras de aluvião. Tem uma madeira clara, resistente 

e muito boa para mobiliário, também utilizada em cabos de ferramenta e construção de instrumentos musicais. Na 

cestaria é usada de forma pontual, já que a madeira é dura (Kuoni 1981:104). 

 

Lodão 

Lodão (Celtis australis L.) – O Lodão devido às suas múltiplas aplicações, tem sido amplamente cultivado desde a 

antiguidade na bacia do Mediterrâneo, de modo que se torna difícil estabelecer os limites da sua área de distribuição 

natural. Encontra-se muitas vezes associado às actividades da agro-pecuária, como a cestaria. Distribui-se de forma 

espontânea, isolado ou em pequenos aglomerados, puro ou misturado com outras madeiras nobres, em florestas, 

desfiladeiros, encostas rochosas, em ambientes mediterrâneos semi-áridos e sub-húmidos. Prefere os solos 

frescos, soltos e rochosos. Renasce de raiz após a exploração madeireira e o fogo. Possui uma madeira clara, de 

cor branca-amarelada e acinzentada no centro (Albert et al 2008: 30). É bastante elástica, flexível, compacta, 

resistente e pesada, o que a torna apropriada para ser usada na cestaria grossa de madeira rachada (Kuoni 1981: 

105).  

 

Salgueiro  

Salgueiro é o nome comum das plantas do Género Salix, Família Salicaceae. É um género com centenas de 

espécies distribuídas em climas temperados e frios. Incorpora plantas de porte muito diverso desde arbustos e 

pequenas plantas rastejantes, até árvores de porte considerável. Em Portugal, de entre as espécies nativas 

destaca-se o salgueiro-branco e o salgueiro negro (Salix atrocinerea, Brot.). Os salgueiros são das árvores mais 

características da beira dos rios e dos seus ramos preparam-se os vimes que tanta importância tiveram 

tradicionalmente na cestaria e na produção de mobiliário artesanal. Na cestaria grossa usa-se entre outras as 

espécies Salix Alba L. e Salix caprea L.. 

Salgueiro-branco (Salix Alba L.) - pode atingir os 15 metros de altura e os ramos do ano anterior podem ser 

tecidos. Esta é a espécie a que comummente dá-mos o nome de salgueiro. Possui uma madeira suave, usada em 

varas e tiras (Kuoni 1981: 104). 

Salix caprea L. - Também salgueiro-branco o Salix caprea L. vive na metade setentrional da Península. Este é 

geralmente trabalhado de acordo com as regras da cestaria de madeira rachada. 

O vime, usado nos trabalhos de cestaria fina, no seu conjunto, diz respeito a hastes cortadas flexíveis de várias 

espécies de Salix (salgueiro)  

Salgueiro-francês (Salix fragilis L.) - é de onde provém o vime comum. De cor roxa mais ou menos escura, os 

seus ramos são lisos e brilhantes, as folhas de contorno nervurado e um pouco duras (Kuoni 1981: 203). O Salix 
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viminalis L. dos climas da Europa Central é pouco frequente na Península Ibérica, dá origem a vimes direitos, longos 

e com uma cor cinzento-amarelada, possuem excelente flexibilidade, mas menor resistência. 

As varas dos salgueiros espontâneos, arbustos que se encontram geralmente ao lado de correntes e rios, provêem 

do Salix elaeagnos Scop., do Salix trianda L., a sarga negra, sargatilha ou salgueiro-amêndoa, que dá varinhas 

delgadas e esbeltas e do Salix purpurea, sarga fina ou vermelha. 

 

2.4 Preparação da Matéria-Prima e Técnicas de Fabrico 

 

Cestaria de Madeira Rachada 

Época de corte da madeira 

A época do ano em que a madeira é abatida tem muita influência nos trabalhos que possibilita, pois se for cortada 

no Inverno possui muito maior flexibilidade e resistência. Existem mesmo espécies em que é necessário fazer o 

corte num momento específico do seu desenvolvimento, como no caso do carvalho, em que este processo deve ser 

levado a cabo antes da rebentação dos gomos. O corte da mimosa e da austrália deve ser feito entre Agosto e 

Outubro, embora alguns artesãos afirmem que não é necessária uma época determinada de crescimento ou de 

limite de idade para o seu aproveitamento. Estas duas madeiras podem ser utilizadas a partir do terceiro ano e 

possuem troncos lisos, fáceis de cortar e de trabalhar (Galhano1960: 282).  

A época de corte da madeira para além de ser condicionada por factores como o clima ou a estação do ano, 

também assenta em crenças, como a que é baseada nas fases da lua, seguida por muitos cesteiros, que determina 

que o corte só deve ser feito no quarto minguante. Acreditavam que disso dependia a boa conservação da madeira 

e que se apanhada no quarto crescente, iria ficar debilitada e sujeita a todo o tipo de moléstias:”sai água do corte” e 

o “centro do tronco está aberto”. No entanto, esta crença permite uma excepção, se fosse estritamente necessário 

cortar a madeira no quarto crescente teria que ser feito a uma sexta-feira “o mal será menor se for feito a uma sexta-

feira”. Esta orientação pelas fases da lua aplica-se a muitas outras actividades do mundo rural, para além da 

cestaria, como a matança do porco ou o pisar das uvas. Há também quem apenas siga as fases da lua quando 

fabrica para compradores conhecidos e vizinhos e ignore a questão da conservação. Apesar da importância 

atribuída a estas convicções, o seu cumprimento não era tão rigoroso quando o cesteiro dependia inteiramente da 

sua actividade para assegurar o sustento para o dia seguinte. Mas, mesmo nesse caso, não descuravam a lua 

quando se tratava de cortar a madeira para uma escada por exemplo, o que demonstra que as crenças eram 

negligenciadas em certos casos, não por falta de convicção, mas antes por necessidade (Kuoni 1981: 106).  

Escolha da madeira 

Actualmente muito do saber dos cesteiros, baseado na experiência e conhecimento dos materiais, no que toca à 

madeira teve de ser deixado para trás devido à escassez de material, que os obriga a escolher as matérias-primas 

num contexto diferente. Noutros tempos, a madeira adquirida pelos cesteiros era seleccionada de forma empírica, 

estes interpretavam as suas características e qualidade conforme a exposição solar ou o solo. Se a madeira 

estivesse numa zona de sol, o material seria duro, numa zona sombria, o material seria macio e nos solos rochosos 

encontrava-se a melhor madeira (Kuoni 1981: 106).  

Os critérios de selecção das diferentes partes da madeira derivam do tipo de aplicação que vão ter nos cestos. Os 

rebentos de castanho podem apresentar várias espessuras, os mais grossos, com o diâmetro aproximado de uma 

garrafa, têm entre seis a oito anos, os mais delgados usados como aros para rematar a boca dos cestos, são 
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apanhados com cerca de três. As varas de madeira são escolhidas segundo o uso que lhes vai ser dado, inteiras ou 

em tiras (Kuoni 1981: 106).  

Após a compra da madeira o cesteiro classifica-a por tamanhos e guarda-a resguardada do tempo, podendo ficar 

armazenada durante vários meses, desde que se conserve com seiva, embora também se trabalhe em verde. 

Os artesãos profissionais preocupam-se em conservá-la pelo maior tempo possível para poderem cumprir as 

encomendas ao longo do ano. Por outro lado, os que trabalham apenas para si próprios ou para os vizinhos, e que 

encaram o ofício como uma distracção, apanham apenas a madeira necessária para aquela ocasião. 

Ferramentas e Utensílios de Trabalho 

Para além do recurso que o cesteiro faz aos seus próprios movimentos e agilidade para o trabalho emprega 

algumas ferramentas. Embora não sejam muitas e tenham uma função bem definida no processo de construção do 

cesto, assumem no entanto terminologias muito diferentes na língua portuguesa, que se estendem aos processos 

de elaboração. Neste estudo, seguiu-se a terminologia da região de Entre Douro e Minho, partilhada pelos cesteiros 

contactados. 

As diversas ferramentas podem ser agrupadas segundo a sua função primordial; a preparação da madeira, que 

inclui as operações de corte e alisamento e a parte relativa à construção e remates necessários. 

Preparação da madeira: 

. Cunha e marreta – para auxiliar a abertura da madeira 

. Fouce/foice – Para abrir a madeira e seccioná-la  

. Foição/Cutelo - Para retirar lascas das varas de madeira, de modo a que estas fiquem lisas 

Construção/Arremate do cesto: 

. Podão– Para golpear as varas verticais dobradas no bordo do cesto 

. Cunha – Para assentar as varas dobradas do bordo 

. Faca - para bater nas varas para as ajustar no cesto, e para as aguçar  

. Ferro - para bater nas varas e ajustá-las 

De entre estas ferramentas, existe uma inequivocamente ligada a este tipo de cestaria, e de que praticamente 

nenhum cesteiro prescinde, o cutelo ou foição (Fig.1), constituído por uma lâmina central longa e fina, em cujas  

extremidades existem duas pegas, por onde o instrumento é manejado, de forma a desbastar as varas de madeira, 

retirando-lhes lascas. 

A foice e o foição (Fig.2) também desempenham um papel importante, a foice serve para fender as tiras de madeira, 

o podão, similar à foice, mas mais pequeno e fechado, serve para limpar a casca da madeira, alinhar as varas e 

ajudar nos arremates do cesto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 - Cutelo (Kuoni 1981:107) Figura 2 - Foice e Podão (Kuoni 1981:107) 
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Mas um dos elementos mais importantes no auxílio da preparação da madeira é, sem dúvida, o banco do cesteiro 

ou burro (Fig.3), que serve de apoio ao desbaste das varas, ao mesmo tempo que as fixa durante o processo. 

Possui uma forma alongada e baixa suportada por quatro pés. É composto por duas pranchas principais, a mais 

longa serve como elemento fixo, e é na sua extremidade que o cesteiro se senta, de frente para a ponta do banco. A 

outra, mais pequena e numa posição ligeiramente elevada, serve de base às varas que são trabalhadas. Na ligação 

entre as duas, existe uma peça vertical, que as atravessa e liga, que se movimenta dentro de um rasgo na tábua 

mais longa. O topo dessa peça vertical corresponde a uma tábua mais grossa, que fixa as varas enquanto estão a 

ser trabalhadas, na extremidade oposta possui uma travessa para apoio dos pés, a apeanha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preparação da madeira  

Para além das ferramentas usualmente envolvidas no processo, o trabalho da madeira rachada pode recorrer a 

certas instalações mínimas para dar resposta às tarefas específicas, como um forno e um tanque. Embora seja mais 

usual que o cesteiro deixe secar a madeira ao tempo, o calor proveniente do forno pode desempenhar a mesma 

função. O tanque é usado para conservar a madeira. Esta é mantida no fundo, totalmente coberta com água, 

através de pedras e pesos que a impedem de flutuar. Existem duas formas de assegurar a manutenção da água do 

tanque: pode ser lavado uma vez por ano, antes da entrada de nova remessa de madeira; noutros casos a água não 

é mudada, pois acredita-se que estanque pode ser benéfica para a nova madeira, através da impregnação do tanino 

proveniente da madeira velha, que se dissolveu na água. No caso da madeira de pouco calibre, esta só é posta de 

molho pouco tempo antes de ser usada.  

Antes de se poder trabalhar efectivamente o material são necessárias algumas operações prévias. A abertura 

longitudinal dos troncos realiza-se quando ainda estão verdes, mas se o cesteiro achar que tal não é possível, 

submerge-os em água, tal como descrito anteriormente, onde se conservam durante meses. 

Existem fundamentalmente dois métodos de fender a madeira, a frio e a quente. O primeiro é o mais usado pelos 

cesteiros “amadores”, que executam o corte no momento em que recolhem a madeira, o que exige maior esforço 

físico e significa um menor aproveitamento da madeira. 

O segundo método consiste em aquecer primeiro o material até ao ponto em que este perca a seiva, para depois 

abri-lo. O sistema mais usual para executar esse cozimento é apoiar os troncos contra uma das paredes da oficina e 

acender uma pequena fogueira, geralmente aproveitando as ramagens de outras operações para atear o fogo. Uma 

vez que comecem a aquecer, o cesteiro gira-os sobre si próprios, para que não queimem (Fontales 2005:119). 

Figura 3 – Bancos de cesteiro (Kuoni 1981:108) 
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Também há cesteiros que usam um forno, neste caso este é primeiro aquecido em “branco” de forma a aproveitar 

as aparas, cascas e desperdícios que possam ter sido produzidos anteriormente. Em seguida, o material é 

introduzido, verde ou encharcado, de modo a que os troncos fiquem prontos a ser rachados. O fogo não alcança a 

madeira, mas o calor produzido pela evaporação da humidade amolece e desprende as fibras longitudinais. O 

tempo de cozedura depende da grossura da madeira e pode durar até três horas. Alguns artesãos no Norte usavam 

o forno de cozedura do pão tradicional, a broa, também para a madeira, coziam a broa pequena com os ramo mais 

estreitos e os mais grossos com a broa maior (Kuoni 1981: 108).  

Rachar a madeira 

Existem várias maneiras de rachar a madeira, o que depende fundamentalmente da grossura dos troncos. Para 

rebentos com dois ou três centímetros de diâmetro a técnica consiste em fazer um pequeno corte longitudinal num 

dos seus extremos, e a partir daí dobrando-o com as mãos e pressionando-o contra o joelho ou com as pernas, ir 

rasgando uma lasca fina a todo o comprimento. Esta operação geralmente repete-se quatro ou cinco vezes. 

Para dimensões maiores, começa-se por subdividir o tronco em quartos, com a ajuda de um machado e cunhas, 

introduzidas no centro do corte, onde em seguida se aplicam golpes com um malho. Através de pancadas 

sucessivas obtêm-se porções mais delgadas. Em seguida para subdividir essas fracções, são colocadas em posição 

vertical, sobre uma base de madeira, sobre elas é aplicada uma pancada inicial no topo, e em seguida são abertas 

radialmente com sucessivos golpes de foice, de modo a obter múltiplas varas. 

Esta operação requer bastante esforço e cuidado para rasgar as tiras. A quantidade de tiras obtidas e a sua largura 

depende da grossura do tronco. As do centro são normalmente empregues para tecer o fundo e formam os 

montantes, as mais estreitas vão formar o entrançado das paredes verticais. 

As tiras não podem ser trabalhadas directamente quando são extraídas do tronco, têm que ser preparadas para 

ficarem suaves, lisas e mais flexíveis. Assim, as tiras ainda rugosas e irregulares são colocadas uma a uma em 

cima da prancha do banco para serem desbastadas com um foição (Kuoni 1981: 109). O cesteiro pode também 

trabalhar as tiras estreitas apenas usando uma boa faca, sentado com o material sobre o joelho. 

No final deste processo torna-se possível criar um entrançado plano de intersecção larga, com a madeira em 

elementos lineares e dúcteis. As tiras podem ser conversadas ao tempo pelo período necessário, no entanto é 

essencial pô-las primeiro de molho antes de as tecer (Kuoni 1981: 109).  

 

Cestaria de Vime 

Apanha 

Os salgueiros necessitam de água e crescem nas zonas pantanosas por quase toda a Península Ibérica, 

aparecendo geralmente nas ribeiras de rios e nascentes. Para um melhor rendimento das varas o vime cultivado 

não se deve desenvolver até à forma de árvore. Para esse fim, a poda deve ser feita com regularidade, 

especialmente em Fevereiro e Março, senão a planta fica estragada e as varas endurecem (Fontales 2005: 75).  

O cesteiro que trabalha com o vime negro (sem descascar) ou com o branco (descascado) sabe a altura em que o 

deve cortar, se mais cedo ou mais tarde (Kuoni 1981: 106). 

Em Portugal as zonas mais importantes de cultivo de vime situavam-se na Ilha da Madeira e, no território 

continental, na Batalha (Beira Litoral) e na Malveira (Estremadura), embora fosse também importado de Espanha. 

Os vimes de cultivo dependem essencialmente da existência de água. A plantação por estacas é alagada 

abundantemente no primeiro ano, a partir do segundo a planta é considerada adulta e pode-se proceder à apanha. 
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As plantações de vime têm uma duração de vida de cerca de 15 anos. A colheita do vime é comercializada em três 

modalidades; vime negro, com a casca, tal como se apanha, vime branco, descascado e vime cozido e descascado. 

Preparação do Vime 

O vime necessita de poucas operações preliminares antes que seja empregue na cestaria. Uma vez podados, 

cortam-se as ramificações mais pequenas à volta da vara principal com a ajuda de uma faca. 

O utensílio primitivo para descascá-lo é um pedaço de vara grossa, geralmente da própria planta, dobrado em V, 

que se faz deslizar sobre a haste, pressionando-o como se tratasse de uma pinça, a casca desprende-se facilmente 

pela fricção. A época mais apropriada para este processo é o começo da Primavera (Março, Abril), quando a seiva 

começa a subir pela planta, o que faz com que a pele se desprenda com mais facilidade, mas como uma poda tão 

tardia poderia danificar a planta, os cesteiros mais cuidadosos utilizam o método de plantar no Inverno, e deixam as 

varas que querem descascar na terra até que comecem a brotar.  

Outro método usado nos restantes meses do ano, é o de cozer as varas em água, que embora seja mais 

complicado, por comparação com a simplicidade dos outros processos, deixa as varas numa condição em que a 

casca se desprende facilmente. Este método permite também tingir o vime. Dependendo da qualidade do material, o 

cozimento pode levar de duas a seis horas. Durante esta fase o tanino da casca penetra na madeira da vara, 

tingindo-a até à medula. Uma vez fervido o vime, completamente enegrecido, passa para uma grande tanque de 

água fria e é descascado em seguida. A coloração do vime tratado com este processo intensifica-se se for posto a 

secar ao sol. 

Menos comum é a fabricação de tiras, rara na cestaria rural, mas importante nas vertentes profissionais. Para esse 

efeito os cesteiros usam fieiras acopladas ao banco ou a uma mesa (Fontales 2005: 79). O trabalhador tem que 

introduzir na máquina feixes, uns atrás dos outros e em determinados momentos contrabalançar o peso para evitar 

que esta fique sobrecarregada (Kuoni 1981: 205). No final destes processos obtém-se vime branco, descascado. 

Antes de ser trabalhado o vime guardado anteriormente em molhos, tem que ser posto a demolhar para adquirir 

flexibilidade.  

 

Técnicas de Entrelaçado (têxteis) usadas na cestaria 

A cestaria resulta da aplicação de diversos pontos, entrelaçados e entrecruzados que dão forma a peças distintas. 

Deste modo, é necessário enquadrar previamente as diferentes técnicas no âmbito têxtil, antes de serem descritas. 

(Kuoni 1981: 275) 

As técnicas têxteis têm sido alvo de diferentes designações, determinadas a partir de critérios diferentes, que 

consideram para a sua classificação quer o tipo de tecnologia usada, quer também o aspecto formal daí resultante. 

(Kuoni 1981: 275) 

Em todo o caso, as técnicas usualmente empregues na cestaria correspondem a procedimentos tecnologicamente 

simples, através dos quais as mãos movimentam dois ou mais elementos vegetais lineares, dos quais um é o 

elemento activo e outro o passivo, ou em que ambos são alternadamente activos, de forma a construir uma 

superfície têxtil, sem que seja necessário recorrer a estruturas auxiliares fixas, com excepção do tear no caso dos 

trabalhos de esteiraria. 

A cestaria tradicional não recorre a suportes ou bastidores, a trama das matérias-primas é fruto do trabalho 

puramente manual, em que as ferramentas ou moldes, usados pontualmente, funcionam apenas como auxiliares. 

(Kuoni 1981: 275) 
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As principais técnicas têxteis usadas são;  

. Cestaria em espiral cosida;  

. Cestaria entrelaçada;  

. Cestaria tecida;  

. Cestaria entrançada (tecido diagonal) 

Cestaria em Espiral cosida 

A técnica do cosido em espiral (Fig.4) é considerada como uma das mais arcaicas. Consiste em conduzir um grupo 

de fibras, em forma de canudo, desde um ponto central, que corresponde à base da peça, em redor de si mesmas 

em forma de espiral. Vão sendo fixadas à volta seguinte através de um cosido seguido. 

Para realizar um recipiente, depois de se obter uma base plana, começa-se a inclinar a direcção de sobreposição 

das fibras, para que deste modo se comecem a construir paredes circulares e ovóides, rectas ou em linha curva, até 

à altura desejada. 

Em termos estruturais a espiral é constituída por dois elementos centrais, a armadura e o cosido. A armadura é o 

elemento passivo que forma a espiral, pode corresponder a um grupo de fibras (palha, junco, esparto entre outras) 

ou a uma vara fina e muito flexível de vime. (Kuoni 1981: 276) 

 

 

 

 

 

 

 

 

O cosido é o elemento activo através da qual se fixa a direcção seguida pela espiral, este pode corresponder a uma 

tira vegetal muito plana e fina (de vime, vidoeiro, esparto, palha) ou a um cordel de silva, esparto ou cânhamo. 

A técnica em espiral cosida permite criar diversas formas, mas adapta-se naturalmente melhor a formas circulares e 

curvas. As peças obtidas adquirem uma resistência e solidez elevadas, que se ficam a dever à forma de construção, 

a qual estabelece uma ligação forte entre os múltiplos componentes vegetais, uma trama apertada. 

O único utensílio usado para auxiliar este trabalho é uma ferramenta alongada de ponta dura: furador de chifre de 

cabra, de osso, de madeira dura ou metal. De acordo com o material pode utilizar-se também uma agulha de coser. 

A construção da espiral pode ser feita de diversas formas. O cosido pode passar entre os ramos ou atravessá-los, 

pode também entrelaçar-se, amarrar-se, cruzar-se a cada volta ou dividir o ponto do cosido anterior em cada volta. 

 

Cestaria entrelaçada 

Esta técnica consiste na torção sucessiva de duas (Fig.5) ou mais fibras (Fig.6), de modo a que cada movimento de 

torção (meia volta) complete um elemento do sistema perpendicular passivo. Pode ser representado por varas 

alinhadas paralelamente em sentido vertical (urdidura) ou por uma ou mais fibras que se seguem umas às outras 

em sentido horizontal e na posição de trama.  

Figura 4 - representação esquemática cestaria em espiral cosida (Kuoni 1981:276) 
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A técnica do entrelaçado pode ser executada com diferentes níveis de aperto entre as fibras, dependendo do tipo e 

função da peça que se pretende obter: um entrelaçado mais fechado, apertando fortemente cada passagem do 

material contra a volta anterior ou uma trama mais larga, deixando espaços abertos entre as passagens. 

Esta técnica não necessita, normalmente, de ferramentas específicas. No entanto, visto ser também utilizada para 

tecer esteiras em junco, considera-se o uso de teares muito rudimentares para a sua aplicação. (Kuoni 1981: 278) 

 

 

 

 

 

 

Cestaria Tecida 

A técnica da cestaria tecida (Fig.7) parece ser mais recente do que a da cestaria cosida em espiral. Consiste em 

dois sistemas de varas, fibras ou tiras planas vegetais que se entrecruzam perpendicularmente de modo a que um 

dos elementos se estabelece como o elemento passivo e o outro como o elemento activo, definindo a trama. (Kuoni 

1981: 279) 

Em suma, podemos afirmar que existem dois grandes grupos de técnicas têxteis empregues na cestaria; a cestaria 

cosida (técnica da espiral cosida) e a cestaria tecida, que abrange a cestaria entrelaçada, a tecida propriamente dita 

e a entrançada. 

 

 

 

 

 

 

Existem também duas técnicas mais usuais no que diz respeito à construção de cestos em madeira; a técnica do 

entrelaçado perpendicular, usual na cestaria de tiras e a técnica do entrelaçado das costelas. (Kuoni 1981: 136) 

 Técnica do entrelaçado perpendicular: consiste na construção da urdidura do fundo, cujas tiras são levantadas e 

entrelaçadas com outras que vão sendo introduzidas no entrelaçado, dando origem à trama do cesto, a esta parte 

do processo chama-se tecer o cesto. 

Em seguida coloca-se o aro ou beira que pode ter diferentes remates; remate virado em que é preso pelas tiras, 

remate bordado, em que é enrolado com correias ou fitas muito finas e flexíveis, recorrendo ao furador, e a dupla 

fixação, em que o aro é simultaneamente preso e enrolado com fitas. (Kuoni 1981: 136) 

Técnica do entrelaçado das costelas: A construção parte de um aro, geralmente oblongo, a que se dá o nome de 

arco, que dá origem à boca do cesto. Em seguida, são inseridas tiras encurvadas, fortes e largas que formam o 

esqueleto do cesto, as do fundo chamam-se fundeiras e as laterais ilhargas. Esta estrutura é tecida com tiras mais 

Figura 5 – cestaria entrelaçada de 2 fios (Kuoni 1981:278) Figura 6 – cestaria entrelaçada de 3 fios (Kuoni 1981:278) 

Figura 7 – cestaria tecida (Kuoni 1981:279) 
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finas e flexíveis. Nesta segunda técnica enquadram-se todos os tipos de canastras, cestos com uma forma próxima 

da de um barco (Kuoni 1981: 136). 

A primeira técnica é empregue principalmente nas regiões entre Douro e Minho, enquanto que a segunda entre o rio 

Douro e Mondego. No Alto Minho surgem principalmente formas de fundo quadrado, boca redonda, paredes rectas 

e de aros cosidos ou bordados. 

 

Técnicas Têxteis na Cestaria de Vime 

As técnicas mais usuais aplicadas ao vime correspondem a variantes da técnica entrelaçada, e entrelaçada 

perpendicular. Basicamente partem de numa estrutura (esqueleto) na qual se introduzem uma ou várias tramas para 

formar uma superfície. Na cestaria de vime, o cesteiro tem que prever exactamente o tamanho da peça quando 

escolhe as primeiras varas. Se a peça é de construção inteira, pois também se podem fazer com fundo postiço, 

algumas das varas, dispostas em cruz para construir o fundo, vão também constituir as paredes e mesmo as asas. 

Numa cesta destinada a transportar um peso considerável, a tensão exercida nas asas é aquela que é suportada 

pela base, sendo que estas formam um U ininterrupto que guarnece todo o interior da cesta. O fundo em cruz das 

peças grandes é fixado no início da construção pelos pés do cesteiro, que se coloca em cima delas, para que as 

varas abram radialmente, em seguida fixa o entrelaçado inicial circular. O mesmo procedimento em peças de menor 

porte faz-se à mão, e chama-se “ fundo de mão” (Kuoni 1981: 211).  

 

Etapas da Construção de um cesto 

Os processos envolvidos na construção de um cesto dependem da função a que se destinam e também do material 

em que são fabricados. Deste modo, descreve-se inicialmente as etapas envolvidas na construção de cestaria 

grossa, onde se enquadra a cestaria de madeira rachada, para seguidamente analisar a cestaria fina, na qual se 

enquadram os açafates. 

Cestaria Grossa 

Cestaria de Madeira Rachada 

Começa-se pelo fundo na construção do cesto, para tal o cesteiro começa por dispor as talas geralmente sobre uma 

tábua de madeira no chão. Primeiro quatro, paralelas umas às outras, e em seguida outras cinco em direcção 

perpendicular que são entrelaçadas nestas, com ajuda de uma vara auxiliar para posicionar as primeiras varas. As 

mais compridas vão dar origem às asas. 

As varas são apertadas umas contra as outras com a ajuda do cabo de uma faca, para que fiquem bem apertadas. 

Para levantar as paredes do cesto o cesteiro assume uma outra posição de trabalho, coloca-se descalço dentro 

deste. De pé, inclinado sobre o fundo começa a dobrar para cima, com as mãos, uma a uma, todas as varas, com o 

auxílio da pressão que o dedo grande do pé vai exercendo sobre a zona de dobragem de cada uma delas. 

Simultaneamente aperta com um cordão as varas que vai dobrando até que as primeiras talas tecidas na parede do 

cesto as estabilizam na posição conveniente. 

Em seguida, inicia-se o tecido do cesto. Uma primeira verga é entrelaçada e é presa às talas do fundo. 

Sucessivamente vão sendo tecidas outras vergas, numa consecutiva passagem das mesmas ora por cima ora por 

baixo das varas. Sempre que uma verga termina, outra é emendada no mesmo sítio e começa-se a entrelaçar a 

partir daí.  
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No decorrer da construção das paredes, o cesteiro enfia novas varas, aguçadas com uma faca, na posição vertical 

sempre que surge um espaço aberto. Deste modo, as paredes vão-se tornando progressivamente mais largas da 

base para a boca do cesto.  

Quando o cesteiro chega ao topo da parede, utiliza uma vergasta mais espessa para fazer o bordo, que é 

entrelaçada de modo semelhante às restantes. Sobre ela são dobradas as talas para baixo, em sentido contrário ao 

que tinham na última fileira e enfiadas dentro do vergame já tecido. 

Para construir as asas, no caso de existirem, as pontas das varas, deixadas propositadamente mais longas no 

início, são dobradas para a direita e a ponta é aguçada de modo a ser rematada dentro da parede. A mesma 

operação repete-se para a outra asa do lado contrário da boca do cesto. 

Por último as asas são enleadas, de modo a tornarem-se mais resistentes e confortáveis. São revestidas por uma 

fita de madeira bastante flexível, que as cobre em espiral. Depois do cesto totalmente construído são aparadas 

todas as varas que possam necessitar. 

 

Cestaria Grossa de Varas 

Na cestaria feita a partir de varas, o esqueleto do cesto não pode compor-se apenas de varas isoladas, pois deste 

modo os cestos não desempenhariam a sua função de forma correcta do ponto de vista funcional e mesmo estético. 

O esqueleto é formado por grupos de varas compridas, que se designam, por prumos. Estes, depois de terem sido 

previamente mergulhados em água, para adquirirem flexibilidade, são retirados e dispostos no chão de forma radial 

para definir o fundo do cesto.  

Em seguida, o cesteiro segura um conjunto de prumos com o pé, partindo para a construção do tecido do cesto. No 

entanto, quase logo de seguida, para poder multiplicar os prumos que irão constituir a parte essencial da parede do 

cesto, os prumos são separados em grupos com menor número de varas. 

Depois de tecido o fundo, os prumos são dobrados para cima e amarrados no alto (alvorado). Em seguida, são 

introduzidas as varas de tecer, previamente aguçadas em cunha, que vão ser espetadas no encanastrado do fundo, 

junto às varas dos prumos. Estas são dobradas para cima um pouco mais para fora para poderem ser melhor 

enfiadas. Depois das paredes do cesto estarem completas, procede-se à execução do bordo, construído a partir das 

pontas dos prumos que são torcidos de várias formas. 

Na cestaria grossa feita de varas, os cestos são normalmente de forma redonda ou arredondada. (Galhano1960: 

270) 

 

Cestaria em diagonal 

Existe ainda outra variante no que diz respeito às etapas de execução de cestos, dentro da categoria da cestaria 

grossa: o sistema de cestaria em diagonal, em que já se denotam maiores preocupações estéticas. Inclui 

maioritariamente cestos e cestas redondas de varas. 

Neste método o fundo é tecido de modo similar ao que acontece nos cestos feitos de varas, anteriormente descritos. 

No entanto, neste caso são enfiados mais prumos que vão preencher quase toda a periferia, que são em seguida 

dobrados para cima, mas em posição oblíqua, de modo a subirem de forma inclinada até ao bordo do cesto, altura 

em que dão uma volta para baixo até ao fundo, onde dão origem a um rebordo saliente. É esse entrançado, tanto 

ascendente como descendente, que vai dar origem à parede do cesto (Galhano1960: 270). 
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Cestaria Fina 

Construção de um açafate 

Tal como acontece na execução de outros cestos, a construção do açafate inicia-se pelo fundo. Dispõem-se em 

cruz grupos de 4 ou 6 varas. As mais curtas são indicativas do diâmetro do fundo e as maiores irão integrar a 

construção da parede. Deste modo, assegura-se a robustez de toda a peça. Às primeiras varas são sobrepostas 

outras, também cruzadas, mas desencontradas, que irão definir a face interior visível do fundo. Este conjunto é 

geralmente fixado por um fio vegetal fino, como o de piteira, que é amarrado em volta da cruz e retirado 

posteriormente. 

Em seguida, inicia-se o entrelaçado do fundo com três varinhas que vão totalizar duas voltas à cruz. Segue-se o 

entrelaçado de varas, que circundam o centro, paralelas umas às outras até que se atinja a medida pretendida para 

o fundo. De cada vez que uma termina é emendada outra no mesmo sítio, para que o entrelaçado continue. Ao 

longo da construção do fundo, as varas vão sendo molhadas para se manterem trabalháveis e são calcadas com as 

mãos para garantir que o fundo se mantenha plano. 

Não existe um número definido para a totalidade de varas empregues no fundo, são usadas as necessárias à sua 

execução. Para terminar esta etapa, são aparadas todas as pontas excedentes “tocos” que possam existir na obra e 

também as varas mais pequenas em volta do fundo, que não vão ser incluídas na construção das paredes. 

Para se iniciar a construção das paredes é necessário engrossar previamente o fundo com mais varas. Estas são 

afiadas e enfiadas à volta do fundo. Perfazem 12 dúzias na totalidade. 

Seguidamente são dobradas para cima, com cuidado, para que nenhuma se parta. Cada grupo de 9 varas é 

curvado em parábola e entrelaçado desde a parte superior da parede do cesto, criando assim o recorte 

característico da boca destes cestos, uma sucessão de arcos. As pontas de cada grupo de 9 varas ficam a par do 

fundo passados quatro espaços. O segundo grupo de varas é entrelaçado a uma altura inferior que o primeiro. O 

sucessivo entrelaçar das varas vai completar o interior da parábola formada pelo primeiro grupo. 

Completo o tecido do cesto, existem espaços vazios entre o entrelaçado, que podem ser deixados abertos ou 

tapados. Para esse efeito são enfiadas varas, cuja ponta mais fina vai dar origem ao pé do cesto. No fim desta 

etapa todas as pontas salientes são rematadas. 

Para a construção do pé são enfiadas mais varas que são entrançadas, com recurso a um pau que vai forçando a 

abertura de espaços entre as varas. Procede-se então aos acabamentos finais do cesto, ao corte de todas as 

pontas e tocos do pé e que possam ainda subsistir da construção. 

Por último, é usual nos açafates que seja pintada uma faixa que circunda o cesto, com motivos florais em tons 

primários. 

 
Esteiraria 

O processo inicial de produção destas cestas é comum ao utilizado para as carpetes e passadeiras do mesmo 

material, implica a utilização de um tear. 

Procede-se então à primeira fase de construção, o urdir do tear, com a teia que suporta a trama de junco da esteira, 

a qual vai dar origem à cesta. Quando acabado de tecer, o tear é desarreado, de modo a que as esteiras tecidas 

possam ser cortadas.  

O artesão corta as esteiras e ata os fios dois a dois de modo a que esta não se desfaça. Em seguida, as pontas 

excedentes que foram dobradas durante a tecedura são aparadas com uma tesoura de poda e cosidas (Almeida 

1978: 73). 
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O levantar da cesta propriamente dito, inicia-se com a ligação dos pedaços previamente rematados para os tampos, 

que são cosidos ao corpo principal da cesta, a esteira que faz os lados e fundo, com fio de juta tingido (Fig. 8).  

Por fim, são colocadas as asas, feitas a partir de uma pequena quantidade de junco torcida manualmente. As asas 

são introduzidas no topo da cesta em dois pequenos orifícios abertos com os dedos e fixadas na parte interior 

através de uma pequena vara de madeira que as atravessa (Almeida 1978: 73). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5 Produção Cesteira no Território Português 

Como se disse, a cestaria está intimamente ligada ao clima e às culturas vegetais próprias de cada região, já que a 

sua produção material deriva directamente do tratamento e uso de matérias-primas naturais. Estas estão na base 

tanto da finalidade a que se destina o objecto, como da técnica a ser usada na sua construção e da determinação 

formal. Deste modo, é possível distinguir a proveniência de cada cesto, pois as técnicas e materiais empregues 

testemunham o meio ambiente e o contexto sócio - económico próprio da região onde foram produzidos. 

Ao longo de todo o território português, são usadas diferentes espécies vegetais e a sua demarcação geralmente 

depende da abundância de cada uma delas em determinada região. Assim, nas zonas mais arborizadas do país 

utiliza-se o castanho, nas costeiras e húmidas do norte o junco, e o salgueiro em locais com cursos de água. 

Para além da diversidade de artefactos que daí resultam, também as designações das matérias-primas variam, os 

cesteiros utilizam uma linguagem muito própria que segue todas as fases de execução do cesto, desde o nome 

atribuído às matérias-primas até à terminologia ligada à execução efectiva (Artesanato e Lima 1993: 6). 

Através da conjugação de materiais diferentes no mesmo cesto ou pelo facto de se trabalhar com o material em 

diferentes condições de acabamento, como descascado ou com casca, o que lhe confere uma coloração diferente, é 

possível obter peças de acrescido valor estético. Nos casos em que o cesteiro quer conferir maior variedade de cor 

às peças que produz, recorre ao processo de “tingidura”, muito usual no acabamento das alcofas de junco. 

Ainda que existam múltiplas tipologias de cestos, os materiais usados, embora variados, correspondem a um 

pequeno conjunto, entre nobres e mais vulgares, mas que permite diversidade no aspecto das peças (Oliveira, 

Galhano e Pereira 1983: 333). 

Importa também distinguir, para melhor caracterização da produção cesteira, entre cestaria fina e cestaria grossa. 

A classificação é feita tendo em conta o tipo de artigos fabricados e a sua aplicação. 

Figura 8 – Levantar da cesta (Almeida 1978: 77) 
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Na cestaria grossa inclui-se a produção cesteira destinada a servir as actividades agrícolas e a apoiar o trabalho em 

geral. A cestaria fina abrange os cestos de feira e de festa, que em geral assumem um papel mais decorativo do 

que utilitário, integrando-se também no apoio às actividades domésticas de alguma delicadeza. 

 

Cestaria Grossa 

 

Deste modo, parte-se da descrição geral do panorama da produção de cestaria grossa em Portugal, distinguindo-se 

os materiais utilizados e predominantes em cada região, a partir da qual se irá aprofundar o caso da cestaria de 

madeira rachada. 

A. Cestos de vergas 

B. Cestos de cairo ou bracejo, esparto 

C. Cestos de cana 

D. Cestos de rolos de palha cosidos em espiral 

E. Cestos de madeira rachada 

De entre os géneros de cestaria mencionados os que eram mais utilizados nas actividades agrícolas correspondem 

essencialmente à cestaria de madeira rachada e à de vergas. Os diferentes tipos de cestaria distribuem-se com 

diferentes graus de incidência em certas regiões do território português, existindo algumas variantes que coexistem 

na mesma região (Oliveira, Galhano e Pereira 1983: 333). 

Na região de Entre Douro e Minho predominavam os de madeira rachada, no Leste Transmontano surgem 

exemplos de cestos em madeira, embora aí seja vulgar o cesto de vergas. A Beira Baixa também era responsável 

pela produção em madeira, exemplares vendidos essencialmente na região interior e litoral da Estremadura. 

No Centro do país é também comum a cestaria de madeira rachada, mas empregando uma técnica diferente: nas 

regiões anteriormente mencionadas inicia-se a construção do cesto a partir de um fundo de talas entrecruzadas, 

enquanto neste caso parte-se de um aro forte, que serve como bordo.  

A Sul a arte cesteira reflecte a influência de séculos de presença árabe, ao utilizar como matéria-prima a cana, 

material fresco, que proporciona um entrançado largo e de grande leveza, permitindo o arejamento dos produtos. 

(Artesanato e Lima 1993:5) 

Em seguida descrevem-se os principais tipos de cestaria, tendo em conta a sua área geográfica, bem como a 

classificação em que se enquadram. 
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A. Cestaria de vergas 

Trás-os-Montes 

A cestaria de vergas na região a Norte do Douro é apenas usual no Leste transmontano, e mesmo nessa região não 

podemos considerar a faixa meridional voltada para o rio. A verga é sempre fina, frequentemente descascada e a 

técnica empregue é a comum entre a cestaria redonda feita neste material. A verga é normalmente de salgueiro, 

vime ou então de freixo para tecer. O cesto mais comum possui formato tronco-cónico, mais ou menos afunilado, e 

possui um bordo forte encordado (Fig.9).  

Em Bragança existe a distinção entre cesto e o coleiro, o primeiro maior e com duas asas baixas e o outro menor e 

sem qualquer asa. 

 

 

 

 

 

 

 

Litoral Central 

Desde o norte da Ria de Aveiro até ao Tejo, o tipo de cestaria é muito semelhante à do Leste transmontano, no 

entanto é feita com um vergame mais grosso e tem um acabamento mais perfeito. 

Em Aveiro o cesto de asa é baixo, tem maior diâmetro do que altura, possui duas asas baixas em madeira com 

forma de arco e a boca do cesto é rematada por um bordo de encordado apertado (Fig. 10). 

O mesmo tipo de cesto na Murtosa, ao qual se dá o nome de giga, possui usualmente um cordão decorativo a meia 

altura. Existe também uma outra variante, o cesto de aros, com asa em arco, de vergas encordadas. 

O cesto de asa baixo, referido anteriormente, é usado desde Aveiro até Leiria, no entanto nesta última zona, os 

montantes não são aparados rentes ao bordo, mas cerca de 10 a 15 cm acima, empregue no transporte de cargas 

leves (Fig.11) (Oliveira, Galhano e Pereira 1983: 341). 

A Sul de Leiria, os cestos passam a ter maior altura, como sendo, os cestos com asa (Fig.12), os poceiros e os 

cabazes (Fig.13). Nestes casos são aproveitadas as variantes estéticas que os diferentes acabamentos do material 

podem permitir para criar elementos decorativos. 

 

 

 

Figura 9 -Cesto, Alfândega da Fé (Oliveira,Galhano e Pereira 1983:341) 

Figura10 - Cesta de asa, Aveiro  

(Oliveira, Galhano e Pereira 1983:342) 

Figura 11 -Giga para couves  

(Oliveira, Galhano e Pereira 1983:342) 

Figura 12 - Cesto, Mafra e Figura 13 - cabaz, 

Caldas da Rainha (Oliveira, Galhano e Pereira 

1983:342) 
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Sul do País 

Na zona Sul de Portugal, a maioria da cestaria é de vergas, com características similares às do Litoral Central, mas 

de inferior qualidade, em alguns casos eram mesmo os próprios lavradores que a executavam.  

Na localidade de Monchique estabeleceu-se um pequeno núcleo de madeira rachada que aproveitava a existência 

de castanheiros, no entanto este tipo de cestaria de cavacas não ultrapassou a de vergas na região. (Oliveira, 

Galhano e Pereira 1983: 342) 

 

Madeira e Açores 

Existem muitas similaridades formais entre os cestos de madeira rachada do Alto Minho e os de vergas das Ilhas, 

particularmente no perfil: a meio da altura, existe uma mudança súbita, as paredes alargam-se, culminando numa 

boca larga. A maior diferença entre os dois, para além da matéria-prima, é a forma do fundo, que no Alto Minho é 

quadrada e nas Ilhas é circular (Fig. 14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Cestaria de junco, bracejo ou esparto 

Este tipo está confinado a unidades de paisagem com condições específicas para produzir estas matérias-primas, 

deste modo não é possível fazer uma distinção tipológica baseada em todas as regiões do país.  

Era utilizado para o transporte de diversos artigos, nas deslocações da feira, ou para o transporte da refeição do 

meio-dia, feita pelas mulheres dos operários e camponeses (Almeida 1978: 66).  

A cestaria de junco, bracejo ou esparto encontra-se espalhada por Évora, Beja, Faro e também em Leiria e Castelo 

Branco. No entanto, o centro deste artesanato localiza-se na freguesia de Forjães, concelho de Esposende, no 

litoral minhoto, onde a cesta de junco representava a maior parte da produção artesanal (Almeida 1978: 74). 

O trabalho era desempenhado essencialmente por homens até ao aparecimento das fábricas e antes da grande 

emigração. Após esse período as mulheres viram-se obrigadas a dar continuidade à profissão, o que lhes garantia 

mais algum rendimento, mas só se dedicavam a ela nos poucos momentos livres entre as lides domésticas e do 

campo. 

No Alentejo as alcofas (Fig.15) são feitas partindo de esparto conformado em trança e é usado o mesmo processo 

de ligação da matéria-prima, as esteiras de palma.  

Pensa-se que a forma destes cestos tem sido seguida desde tempos remotos, visto terem sido encontrados nas 

minas romanas de Aljustrel exemplares idênticos. (Oliveira, Galhano e Pereira 1983: 343) 

Figura 14 - Cesto, Ilha da Madeira e cesto de costas, Ilha do Pico (Oliveira, Galhano e 

Pereira1983:343) 
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Em Leiria e Castelo Branco existia um cesto de forma semelhante à alcofa, designado por côfo, feito também a 

partir de tranças, mas de bracejo ou cairo, em variantes com uma asa de arco (Fig.16) ou com duas asas baixas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Cestaria de cana 

 

Este tipo de cestaria surge essencialmente a Sul do Tejo, muito 

associada a funções específicas, como o comércio ou a pesca. 

Também existiam cestos altos de fundo quadrado e boca redonda, em 

duas variantes, com duas asas ou com asa em arco, relacionados com 

as actividades agrícolas.  

No Algarve o mais vulgar tem forma quase cilíndrica, asa em arco e 

uma tampa associada (Fig. 17).  

 

 

 

D. Cestaria de rolos de palha cosidos em espiral 

A técnica associada a este tipo de cestaria remonta a tempos distantes e foi praticada por quase todos os povos. A 

construção dos cestos consiste em enrolar um elemento flexível e com espessura, como palha centeia ou mesmo 

uma haste, desde que maleável, iniciando-se a construção a partir do centro do fundo, e em cada volta da espiral o 

material é cosido à volta anterior por meio de um outro elemento vegetal mais fino, como a silva. 

Com este tipo de técnica constroem-se cestos para guardar grãos, de utilidade caseira e também ligados às práticas 

agrícolas, como a cesta das sementeiras que pode ou não ter asa em arco (Fig.18). Já quase desaparecida, este 

tipo era usual no Norte e Centro do país e também nos Açores. (Oliveira, Galhano e Pereira 1983: 345) 

 

 

 

 

Figura 15 -Alcofa, Alentejo  

(Oliveira, Galhano e Pereira1983:343) 

Figura 17 - Cesto, Odeleito, Castro Marim  

(Oliveira, Galhano e Pereira 1983:344) 

Figura 16 -côfo, Bajouca, Leiria  

(Oliveira, Galhano e Pereira1983:343) 
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Ceirões, Cangalhas  

Os ceirões e as cangalhas constituem tipos especiais destinados ao transporte sobre burros, de estrumes ou 

produtos agrícolas. Em todo o Litoral Central e também no Leste transmontano as cangalhas feitas de verga eram 

muito vulgares, correspondendo formalmente a dois cestos interligados entre si através de uma espécie de ponte de 

altura variável, do mesmo material (Fig. 19). 

 

 

 

 

 

 

 

No litoral entre Aveiro e a Figueira da Foz eram usados os ceirões feitos a partir de tranças de bunho. Estes 

possuíam uma forma aproximadamente trapezoidal. Na sua execução partia-se de uma trança que se passava por 

duas estacas presas no chão em direcções convergentes, e em seguida as tranças eram enlaçadas com baraças. A 

boca do saco era reforçada por outras tranças. 

O ceirão era usualmente transportado no dorso do burro de forma transversal, o que corresponde a um saco de 

cada lado, de modo a distribuir-se uniformemente o peso. Na região da Figueira da Foz existiam também ceirões 

destinados apenas ao transporte de estrume, mas em que as tranças eram apenas presas nas pontas e não 

enlaçadas. Exceptuando estas regiões, normalmente no resto do país substituía-se as cangalhas por cestos 

vulgares interligados entre si com cordas ou por outro tipo de cesto destinado a esse fim. 

 

E. Cestaria de Madeira Rachada 

Este tipo de cestaria, na qual os cestos são fabricados a partir de lâminas extraídas dos troncos de certas espécies 

arbóreas, predomina na região de Entre Douro e Minho, da qual esta análise se irá ocupar com mais pormenor, no 

entanto também surge no Centro e Sul do país, que se distingue inicialmente. 

 

 

Figura 18 - Brêz, Serra de Montemuro (Oliveira, Galhano e Pereira1983:344) 

Figura 19 -Cangalhas, Litoral Central (Oliveira, Galhano e Pereira 1983:346) 
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Beira Interior e Sul do Tejo 

Nos distritos da Guarda e de Castelo Branco a cestaria possui formas similares às testemunhadas em Vila Real e no 

Douro, cestos de castanho, de bom acabamento, com boca rectangular e com duas asas baixas ou apenas uma asa 

em arco, nas cestas pequenas. O vergame é sempre delgado. Esta cestaria, maioritariamente feita na Guarda e 

perto do Fundão, era vendida em toda a Beira-Baixa. 

Existiam também cestos similares na região de Alcobaça, no entanto o modelo mais fabricado era o destinado ao 

transporte de fruta, um cabaz estandardizado. 

A Sul do Tejo só se encontravam testemunhos de cestaria de madeira rachada em Portalegre e Monchique, onde a 

sua produção iniciou-se mais tardiamente pela mão de cesteiros oriundos de outros locais que aproveitavam os 

castanheiros disponíveis na região. 

 

Litoral e Centro da Beira 

A canastra, um tipo de cesto específico, embora seja tradicional no Douro Litoral surge também em regiões do 

centro, como parte dos distritos de Aveiro e Coimbra, e nas zonas limítrofes de Viseu e Castelo Branco. Na região 

coimbrã possui uma forma em calote esférica, enquanto em Aveiro é oblonga (Fig. 20). Esta era usada ligada às 

actividades agrícolas 

Nas duas zonas a canastra não possui pentes, ou seja pontas salientes para fora do bordo que partem das talas do 

fundo. Característica que é mais usual no interior (Fig. 21). Os materiais mais usados na sua fabricação são o 

castanho e a austrália. 

Destina-se a usos diversos - a lavoura até às sementeiras seguem este tipo (Fig. 22) - no entanto importa referir que 

existem variações de forma e técnica. São executadas em madeira rachada na Beira Baixa e nas zonas mais 

próximas do litoral é usada a verga e a forma tronco-cónica. Deste modo, podemos distinguir duas variantes 

segundo o tipo de transporte, a que é indicada para ser transportada pelas mulheres, levada à cabeça e a de 

carregar ao ombro, em que o transporte é feito por homens. (Oliveira, Galhano e Pereira 1983: 340) 

 

 

 

 

 

 

 

Cestaria Madeira Rachada de Entre Douro e Minho 

No âmbito da cestaria grossa de madeira rachada que se está a caracterizar, vai ser analisada com mais pormenor 

a produção de Entre Douro e Minho.  

Importa referir que esta delimitação geográfica, usada para facilitar o enquadramento da produção cesteira, abrange 

a área dos municípios incluídos nos distritos de; 

Figura 20 - Cesto, Estarreja  

(Oliveira, Galhano e Pereira 1983: 340) 

Figura21 - Chouseira, Murtosa  

(Oliveira, Galhano e Pereira 1983: 340) 

Figura22 - Cesto, Miranda do Corvo 

(Oliveira, Galhano e Pereira 1983: 340) 
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- Viana do Castelo, Braga e Porto 

- Aveiro (apenas Espinho e Castelo de Paiva) 

- Viseu (Apenas Cinfães) 

 

A necessidade de um processo complexo para transformar a vegetação em bruto num material adequado aos fins a 

que se destina constitui um factor que distingue substancialmente este de outros tipos de produção cesteira, nos 

quais as varas ou a palha são praticamente trabalhadas tal e qual como se obtém da natureza (Fontales 2005:109). 

Se a esta particularidade juntarmos outras, como a necessidade de equipamentos e ferramentas específicas, e o 

facto de ser predominantemente desempenhada por homens, temos a evidência que estamos perante um caso de 

especial interesse.  

Tipos de Cestos 

Tal como acontece com as variações técnicas neste tipo de cestaria, que são condicionadas pelo carácter 

bidimensional do material, o mesmo acontece no que se refere aos tipos de cestos, obrigados a construir-se, salvo 

algumas excepções, a partir de fundos quadrados ou rectangulares (Fontales 2005:135). No entanto, explorando as 

potencialidades da madeira e as necessidades a que era necessário dar resposta, surgiram combinações distintas a 

partir de bases quadradas, como sendo os cestos com paredes verticais e os de forma tronco-cónica invertida. 

Seguidamente caracteriza-se os diferentes tipos de cestos dentro desta categoria na região de Entre Douro e Minho. 

 

Alto-Minho 

A produção cesteira oriunda desta região é quase toda ela marcada por uma tipologia comum: cestos de fundo 

quadrado com uma boca redonda fortalecida por um bordo rígido revestido por uma fita fina. As talas que formam o 

fundo são fitas lisas geralmente largas (Oliveira, Galhano e Pereira 1983: 334). 

Os cestos podem apresentar diferentes alturas. Nas áreas interiores dos distritos de Viana do Castelo e de Braga 

normalmente não apresentam asa (Fig. 23), enquanto no litoral têm duas asas baixas (Fig. 24).  

Nas cestas usadas para actividades como a apanha de frutos, vindimas ou sementeiras é empregue técnica e forma 

similar às referidas, mas têm uma asa em forma de arco feita a partir de uma tala não revestida (Fig. 25). 

 

 

 

Figura23 - Cesto, Ponte da Barca  

(Oliveira, Galhano e Pereira 1983: 335)  

Figura24 - Cesto  

(Oliveira, Galhano e Pereira 1983: 335) 

Figura25 - Cesto  

(Oliveira, Galhano e Pereira 1983: 335) 
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Na zona Este do concelho de Ponte da Barca predomina a cestaria de varedo de carvalho, com uma forma similar 

aos cestos do Baixo-Minho. No entanto, em certas aldeias do rio Lima encontrava-se uma forma particular de cesto, 

já desaparecido, semelhante do ponto de vista formal a um tipo usado na Galiza para os trabalhos relacionados com 

o vinho, o culeiro (Kuoni 1981: 135).  

Este possuía um fundo quadrado de pequenas dimensões, a partir do qual se levantavam as paredes do cesto, de 

forma vertical até meio da sua altura, a partir desse ponto as paredes alargam progressivamente, culminando numa 

abertura de boca redonda e larga, reforçada por um bordo (Fig. 26). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Douro e Trás-os-Montes 

Na região próxima do curso inferior do rio Douro a tipologia mais usual corresponde a um cesto de fundo 

rectangular, de forma alongada, cujas paredes são um pouco abauladas (Fig.27).  

Usa-se quase somente o carvalho na sua execução.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este tipo de cesto pode também surgir na região dos vinhos do Porto, embora nesse caso apresente duas asas 

reforçadas por fitas.  

No entanto, o mais característico da Região Demarcada do Douro é sem dúvida o cesto vindimeiro, de fundo 

quadrado, de onde partem as altas paredes. Possui duas asas reforçadas no topo e uma terceira a meia-altura da 

parede (Fig.28).  

 

 

 

Figura 27 - Cesto, Cinfães  

(Oliveira, Galhano e Pereira 1983:337) 

Figura 26 – Culeiro (Kuoni 1981: 138) 
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A ele está associada uma forma muito própria de transporte, já que é carregado sobre uma trouxa, um pequeno rolo 

apoiado na parte superior das costas e suspenso na testa através de uma cinta de tecido (Fig.29).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante o transporte é amparado com recurso à terceira asa ou usando um gancho (Fig.30), feito de um galho de 

árvore ou de ferro, que o homem segura (Fig.31). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No distrito de Vila Real, desde o Douro até à fronteira Norte, eram também usuais cestos de fundo quadrado e boca 

arredondada com rebordo encorreado, quase sempre com teçume (tecido) estreito, embora em algumas zonas 

como o Barroso seja executado mais largo. Estes cestos são na sua maioria fabricados nas regiões próximas do 

Douro, em Chaves e em Mirandela. (Oliveira, Galhano e Pereira 1983: 337) 

Em Trás-os-Montes há outro tipo de cesto alongado, canastra, baixo, de teçume largo e bordo encorreado (em cruz 

ou corrido) (Fig. 32). É utilizado para diversos fins, principalmente na agricultura. 

Por último, na região de Chaves existia ainda um cesto, já desaparecido, destinado ao transporte de mercadorias 

sobre carros.  Possuía dimensões generosas, uma forma quase cilíndrica e era executado em vergame largo de 

castanho. Tinha a capacidade de cerca de 100 Kg, o correspondente a dez cestos cheios (Figura 33). 

 

Figura 28 -Cesto (Oliveira, Galhano e Pereira 1983:338) 

Figura 30 - Processo de transporte com a trouxa  

(Oliveira, Galhano e Pereira 1983:338) 

Figura 29 -Trouxa (Oliveira, Galhano e Pereira 1983:338) 

Figura 31 – Gancho  

(Oliveira, Galhano e Pereira 1983:338) 
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Baixo-Minho e Douro Litoral 

Nos distritos de Braga e Porto a tipologia mais usual corresponde a cestos de fundo quadrado ou rectangular, de 

onde partem paredes planas, ligeiramente inclinadas, que culminam numa abertura com boca de dimensão 

consideravelmente superior à do fundo, não revestida por bordo. As talas que compõem a urdidura são largas e 

imperfeitas e o teçume (tecido) é constituído por varedo delgado rachado em dois. Todos têm asas baixas (Oliveira, 

Galhano e Pereira 1983: 335). 

Este tipo de cesto possui uma forma aproximada de um tronco de pirâmide ou cone (Fig.34) e é geralmente 

executado em madeira de carvalho, embora surgisse também grande número realizados em mimosa. 

É possível identificar algumas variantes deste tipo, em Vila Verde, Amares, Bouro, ou mesmo em Guimarães e 

Penafiel, onde possuem uma boca de dimensões menores. Nos arredores do Porto assumem uma forma mais 

alongada e de fundo rectangular (Fig.35) e em Baião existe uma variante mais alta já próxima do cesto de vindima 

do Douro (Oliveira, Galhano e Pereira 1983: 336). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32 - Canastra, Mirandela  

(Oliveira, Galhano e Pereira 1983:338) 

Figura 34 -Cesto, Famalicão 

 (Oliveira, Galhano e Pereira 1983:336) 

Figura 33 - Cesto para carro, Chaves  

(Oliveira, Galhano e Pereira 1983:338) 

Figura 35 - Cesto, Maia  

(Oliveira, Galhano e Pereira 1983:336) 
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As cestas destinadas à apanha dos frutos ou à vindima seguem a mesma técnica e forma e possuem asa em arco 

(Oliveira, Galhano e Pereira 1983: 336) (Fig. 36).  

 

 

 

 

 

 

Em Gaia e Santa Maria da Feira, as cestas, denominadas gigas, seguem a técnica empregue no Baixo-Minho, mas 

com altura inferior. No entanto, o aspecto é mais tosco, com irregularidades no entrelaçado. Normalmente são 

fabricadas em carvalho ou Austrália, algumas com vime a tecer (Fig. 37). 

 

 

 

 

 

 

 

Canastra  

Entramos agora no estudo de um género especial de cestos, o processo de construção é diferente do das outras 

tipologias. Neste caso as peças que fazem o esqueleto do fundo e dos topos prendem mais ou menos encurvadas 

nas pontas de um arco alongado, e é a elas que vêm prender as que constituem a urdidura dos lados. 

A canastra predominava desde o Porto até Coimbra e também no interior, desde Viseu a Castelo Branco, área do 

Douro Litoral e Beiras.  

É uma das peças mais interessantes da cestaria de madeira na Península Ibérica, a canastra. Não apenas por 

poder ser usada como berço, mas também pelas conotações de prestígio associadas ao seu uso pela mulher. No 

fundo da canastra cabiam todos os recados e coisas que as mulheres precisavam de levar consigo (Kuoni 

1981:118). A canastra surgia em muitas variantes formais, todas elas baixas, algumas quase planas, semiesféricas, 

outras oblongas, com ou sem asas laterais. 

Estas estão intimamente ligadas ao transporte feito pelas mulheres, com a carga à cabeça (Fig. 38), embora 

existissem algumas excepções nas que eram usadas na pesca, como a canastra da descarga do bacalhau, usada 

na Terra Nova e na Noruega, que no entanto entraram em desuso mais rapidamente do que as anteriores (Kuoni 

1981: 140).  

Deste modo, canastra estava presente em vários momentos e actividades do quotidiano das populações, desde as 

actividades agrícolas, no mercado, na venda de peixe, na venda de pão, no transporte da roupa para lavar e 

também, claro, usadas como berço. As canastras portuguesas são dos exemplos mais refinados deste tipo na 

Península Ibérica. 

Figura 36 - Cestas de vindima e colheita de frutos, Felgueiras, Famalicão, Guimarães (Oliveira, Galhano e Pereira 1983:336) 

Figura 37 - Giga, Vila da Feira (Oliveira, Galhano e Pereira 1983:337) 
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Estas podem ser feitas totalmente em madeira de castanho, ou de 

castanho e acácia, sendo que este último material normalmente só é 

aplicado no encorreado ou no tecido. Existia também um tipo de canastra 

de pentes, na qual as talas do fundo sobressaem por cima do bordo nos 

dois extremos. Esses pentes conferem um aspecto peculiar às canastras, 

semelhante a um barco, que era reforçado pelo andar das mulheres que 

as transportavam (Kuoni 1981: 141).  

 

 

 

 

Canastra/berço 

A forma mais antiga do berço de madeira de Matosinhos (Fig. 39) reproduzia a forma da canastra (Fig. 40). Este é 

um caso interessante pois manifesta conservadorismo formal, frequente quando se muda de material e tecnologia 

na fabricação de um objecto tradicional. O conjunto complexo de elementos de madeira só se justifica pelo seu valor 

simbólico. A imitação do ponto de vista formal assegura a leitura imediata de canastra- berço (Kuoni 1981:272). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta apresentava uma execução cuidada, base em forma de elipse, mais ou menos rectangular, similar à forma da 

boca, que no entanto costuma ser um pouco mais larga. As paredes são ligeiramente oblíquas na parte inferior e 

rectas na parte superior. A base é calçada com molduras de madeira, que por vezes surgem curvadas para esta 

poder ser balançada como um berço. As tiras das paredes nascem dos cantos exteriores e seguem a base nas 

bordas laterais e junto ao remate da base.  

Para serem usadas como berço, em ambos os lados do cesto era fixada, um pouco acima da metade da sua altura, 

uma rede de cânhamo sobre a qual se estendia um colchão de palha, usado em vez de lã porque seca mais 

facilmente. A altura da canastra nas costas da mulher e a posição alta em que era colocada o bebé no colchão, 

possibilitava à mãe que pudesse facilmente ver o filho e comunicar com ele apenas voltando a cabeça para trás. 

Para além disso a carga em posição mais elevada pesa menos. O arco na boca da canastra também ajuda a manter 

a roupa da criança no lugar e a protegê-la do frio, da luz e do sol. 

No interior da canastra as mães habitualmente colocavam uma bolsa pequena com alhos, um ramo de arruda e um 

pedaço de pele de coelho contra o mau-olhado (Kuoni 1981: 120). 

 

Figura 38 - Mulher com canastra no mercado  

(Kuoni 1981:273) 

Figura 39 - Cunha de Matosinhos  

(Kuoni 1981:273) 

Figura 40 - Canastra de Matosinhos  

(Kuoni 1981:273) 
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Canastra de padeira (Porto) - é um tipo específico de canastra que era feito pelos canastreiros do Porto e de 

Gondomar (Fig.41). Nesta canastra a construção inicia-se pelo aro do bordo. Este é constituído por dois arcos 

delgados, de madeira rachada ou de vara grossa ligeiramente aguçadas e pregados um ao outro. O cesteiro serve-

se das mãos e dos dentes, para os poder dobrar correctamente. O arco do bordo define as dimensões da canastra. 

Em seguida, começa-se a construir a urdidura, composta por talas dispostas longitudinalmente. São colocadas 

primeiro as centrais, que compõem a base. Estas são dobradas sobre o arco e em seguida amarradas com uma 

correia estreita e pregadas. A ponta livre da correia é passada por uma das voltas já dadas, até ser novamente 

utilizada.  

Depois a forma, que corresponde a uma espécie de régua em madeira é colocada a meio comprimento do arco, 

para manter todo o conjunto com a mesma curvatura. Depois é colocada a fundeira que falta, a meio das duas já 

postas. Entala-se então um travessão por debaixo dos anéis destas, para se construir o anel do meio. As aberturas 

que resultam da diferença de altura dos anéis desempenham a função de asas da canastra. 

O canastreiro trabalhava descalço, moldava o arco e fendia as tiras finas com os dentes, tarefa que já não pode ser 

exercida pelos mais idosos. Trabalhavam diariamente cerca de 10 a 12 horas, partindo a madeira e talhando 

canastras. Produziam cerca de três canastras por dia e no final dos anos 70 o seu preço rondava os 175 escudos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uma das técnicas de construção desta tipologia corresponde à das costelas, uma técnica complexa pela 

importância do equilíbrio no ajuste das costelas ao arco e das uniões que a mantém fortemente ligada (Kuoni 1981: 

140).  

O aro horizontal vai determinar a boca do cesto e o vertical vai dar origem à asa na sua parte superior e ao eixo do 

corpo na metade inferior. As duas intersecções são então fixadas através de uma atadura ou tecido romboidal ou 

semicircular. Em seguida, são introduzidas as costelas no esqueleto do cesto e estas são dobradas e fixadas nas 

duas rosas. Em cada um dos espaços inferiores entre o aro e o eixo e o aro e a boca cabem até oito costelas, que 

em todos os casos somam um número impar com o eixo. 

O tecido do cesto é construído em duas metades, apoia-se numa das rosas, e as costelas vão sendo tecidas até se 

chegar ao centro do eixo. Em seguida, repete-se esta operação a partir do outro lado até juntar as duas metades do 

tecido. Por último fecha-se e remata-se o cesto no centro do fundo. 

Os aros podem ser varas inteiras por descascar, as costelas varas partidas a meio e o tecido feixes de tiras que o 

cesteiro obtém com recurso a uma faca, com a qual abre as tiras de madeira.  

Dependendo da disposição e da projecção para fora das costelas nas quais assenta o cesto, a sua base pode ser 

plana ou formar uma trama mais ou menos pronunciada. 

Figura 41 - Canastra de padeira 

(Galhano1960) 
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A cestaria de costelas tem a vantagem de ser fácil de remendar. Normalmente a primeira zona em que se 

desgastam devido ao uso é na parte do tecido/entrelaçado, este pode ser remendado ou ser refeito sobre a mesma 

armadura dos aros (Kuoni 1981: 111).  

 

Cestaria Fina 

Feito o sumário da distribuição da cestaria grossa ligada às actividades agrícolas, entre outras, passamos à 

descrição da produção de cestaria fina. Como referimos anteriormente, é um tipo de cestaria mais delicado, ligado 

às tarefas domésticas e feito por mulheres e ciganos.  

Parte-se de uma breve descrição da cestaria de vime, para depois incidir sobre a análise da cestaria de varas finas. 

 

Cestaria de vime 

Geralmente está associada ao vime, que se adequa a trabalhos mais delicados. As varas descascadas e brancas, 

por vezes tratadas com uma solução sulfurosa, para maior realce, podem juntar-se segundo diferentes grossuras, 

de modo a criar jogos de texturas nas peças. Estas surgem também coloridas ou com motivos pintados a pincel, 

geralmente em verde e roxo, de modo a criar efeitos apelativos sobre o material, que não seria digno de se 

apresentar na sua cor natural (Kuoni 1981: 226). 

O formato destes cestos varia consoante a aplicação a que se destinam; cesto do pão, da fruta, da roupa, entre 

outros (Artesão 2008:2).  

Embora seja possível encontrar alguns núcleos tradicionais ao longo do país, a maior parte da produção, no que 

toca a vergas, é proveniente da freguesia de Gonçalo, na Guarda, de onde se difundiu. Os cesteiros da região 

trabalham em cooperativas e oficinas e produzem cestos de vime dos mais diversos géneros, que são distribuídos 

em Portugal e também destinados à exportação. Também muitos dos cesteiros de vime que se fixaram noutros 

pontos do país tinham normalmente ligações familiares a Gonçalo. Estes reproduzem os modelos clássicos da 

cestaria fina, introduzem algumas modificações, e dedicavam-se também à parte comercial envolvida 

(Galhano1960: 274). 

Neste tipo de cestaria são empregues vários sistemas e variantes de construção, que permitem ao cesteiro maior 

liberdade formal, o que constitui uma das mais-valias destes cestos: como sendo o processo de grade em que entre 

as vergas são deixados espaços de vários formatos; o laço, que parte de grupos de vergas entrançados como se 

fossem um só; ou a mão encanastrada, em que o estacado é formado por varas finas e o tecido é de duas ou três 

laçadas. 

O cesto constituía-se como um elemento muito importante na vida doméstica de uma casa, pois a par dos móveis 

este desempenhava uma função essencial, pois permitia separar, guardar e organizar os bens de uma casa rural, 

desempenhando a função de protomóvel. 

Para além disso, auxiliava as viagens de verão, as mudanças definitivas para outro país e também o transporte das 

refeições diárias para o trabalho. 

Alguns dos modelos mais conhecidos deste tipo de cestaria, que se encontravam antigamente em qualquer feira ou 

mercado, são por exemplo, o cesto de duas tampas (Fig 42), com pés, geralmente pintado de vermelho e o cesto de 

merenda de Coimbra. Também existia outro tipo de cesta oblonga utilizada pelas mulheres quando saiam de casa 

para passear, designadas por condessas ou cestas de cobertoira (Fig.43) (Galhano1960: 276).  
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Na região de Bragança era também usual encontrar cesteiras que executavam açafates e cestos de verga. A 

técnica empregue na realização destes era semelhante à usada na restante cestaria em vime, apenas distinguindo-

se a forma e o rendilhado característico no corpo da cesta, bem como no remate da boca, no rebordo (DIRECÇÃO-

GERAL DA DIVULGAÇÃO CULTURAL 1984: 174). 

Neste caso distinguem-se os açafates, que possuem tortelos de fundo e boca apenas finalizados por argolas, mais 

delicados, e por isso empregues para conter a fruta ou o pão (Fig. 44). 

 

 

 

 

 

 

 

Noutros, utilizados nas lides de casa ou para o transporte da merenda de homens e mulheres, os tortelos do bocal 

ocupam grande parte da extensão da cesta, apresentando um rendilhado próximo da aparência de um tecido (Fig 

45 e 46). 

Os de forma redonda (Fig. 47) são de confecção mais delicada e frágil, possuem argolas de remate tanto na base 

como no rebordo e são usados como auxiliares à costura ou para a fruta. 

 

 

Figura 44- Açafate com tortelos do fundo (Cultural 1984: 173)  

Figura 45 e 46 Açafates com tortelos de bocal  

(Cultural 1984: 173) 
Figura 47 - Açafate redondo  

(Cultural 1984: 173) 

Figura 42- cesto de duas tampas (Artesanato e Lima 1993:23)  Figura 43- condessa (Kuoni 1981:232)  
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Açafates  
Dentro do âmbito da cestaria fina irá ser feita uma análise mais pormenorizada de um tipo de cesto que é 

representativo desta categoria, o açafate. Embora, na região Entre Douro e Minho não seja tradicional o trabalho 

mais genérico da cestaria em vime, os açafates representam um caso especial de trabalho com vara fina, hoje já 

quase desaparecido. 

Este tipo de cesto já figurava nas pinturas de Zurbarán (Fig.48) e de Berruguete associado às representações da 

Virgem e é possível encontrar adornos similares aos do tecido característico destes cestos nos capitéis românicos 

da Igreja de Sant Pere de Gallicans (Fig.49), em Gerona (Kuoni 1981: 48,49). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O açafate é sem dúvida uma das tipologias mais representativas da cestaria fina de feira e de festa. À semelhança 

do que acontece em Espanha, também no Norte de Portugal a feitura dos açafates é geralmente realizada por 

mulheres (Soeiro 2008-2009: 267).  

A sua importância levava a que fossem empregues nos mais importantes momentos profanos e pagãos, nos rituais 

religiosos e na festa.  

Geralmente apresentam uma forma redonda, em alguns casos com duas asas simétricas sobre o bordo. Na sua 

forma ovalada, designa-se por cesta, podendo surgir com uma asa em arco (Fig. 50).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 48 - La Virgén Niña, Zurbarán  (Kuoni 1981: 48) Figura 49 - Capiteis românicos, Igreja de Sant 

Perre de Gallicans  (Kuoni 1981: 49) 

Figura 50 - Açafate e cesta pintados (Soeiro 2008-2009:285) 
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O açafate distingue-se pelo tradicional trabalho de rendilhado do corpo (Fig.51). Apresentam uma construção 

ricamente entrelaçada que reveste o cesto. As varas do tecido, os montantes, são dobradas para baixo e 

entrecruzam-se, formando uma trama rendilhada.  

As dimensões podem ir desde menos de um palmo de diâmetro até quase um metro. Podem apresentar-se com cor 

bege amarelada, dada pelo material descascado, mas também com efeitos decorativos, motivos florais pintados em 

faixas horizontais em cores primárias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este tipo de cesto expressa o gosto feminino e é comummente realizado em vara fina, normalmente de salgueiro, 

vulgo vime ou de zangarinheiro, sanguinho ou amieiro negro.  

Grande parte dos cestos muito trabalhados, como refere Bignia Kuoni, geralmente destinavam-se a funções rituais. 

Eram exibidos nas comemorações locais e muitas vezes associados ao cumprimento de promessas. Eram usados 

para levar oferendas à igreja, cobertas com um pano branco. Também eram usados pelas raparigas que serviam 

em casa de senhoras, açafatas, para mostrarem os seus enxovais de roupa interior e de toucador, para além de 

serem usados como cestos de costura.  

Em território espanhol cestos com um trabalhado próximo dos que se encontram em Portugal eram também usados 

em práticas religiosas na missa, quando se benzia o pão ou quando eram feitas oferendas funerárias (Fig.52). Havia 

também alguns com saliências em forma de pequenos funis nas asas ou na boca para a colocação de velas que se 

levavam à igreja. Outros, em Castela, eram usados nas bodas de casamento, a irmã da noiva encarregava-se de os 

encher de nozes e figos, que oferecia aos convidados. 

Na Guarda, à semelhança do que acontecia em Rioja e Soria, Espanha, os moldes de queijo caseiro (Fig.53) eram 

feitos com delicadas varas descascadas, que davam forma a pequenas cestas redondas, de pouca altura (Kuoni 

1981: 229). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 52 - Cesto para oferendas (Kuoni 1981: 228) Figura 53 - Molde para queijo (Kuoni 1981: 233) 

Figura 51 - Pormenor açafate (Kuoni 1981: 233) 
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2.6 Comercialização Tradicional e novas abordagens 

Partindo do estudo do artesanato português e mais especificamente da cestaria, ambos equacionados como 

potencial de trabalho para o design, faz sentido observar o panorama do mercado artesanal, tendo por base quer a 

análise do comércio tradicional destes produtos, vinculado às feiras, festas populares e lojas tradicionais, bem como 

os novos projectos ligados a este tema. 

Deste modo, a análise iniciou-se com a pesquisa em locais onde tradicionalmente estavam presentes produtos 

artesanais, e mais especificamente produção cesteira, como sendo; 

- Feira dos Carvalhos 

- Mercado da festa do Senhor de Matosinhos 

- Ribeira do Porto 

- Loja de Cestaria “ Económica do Bolhão” 

- Feira Artesanato de Vila do Conde 

Seguidamente analisaram-se projectos comerciais de cariz contemporâneo, que aliam o artesanato a novas 

interpretações; 

- Loja “Vida Portuguesa” 

- Loja Lobo Taste 

 

Feira dos Carvalhos 

A feira dos Carvalhos, (freguesia de Pedroso, concelho de Vila Nova de Gaia), realiza-se semanalmente à quarta-

feira. Aí são vendidos vários tipos de produtos, entre artigos para a casa, roupas, pão, bolos tradicionais e utensílios 

diversos, mas principalmente legumes, frutas, sementes e plantas. A esta feira ainda acorrem lavradores com 

produção própria de legumes, frutas e verduras para cultivar. Assim, as cestas, principalmente as gigas de madeira 

rachada, ainda subsistem neste enquadramento com uma função utilitária, que em geral já é pouco procurada. São 

usadas pelos vendedores para transportar e expor as frutas e legumes da época (Fig 54 e 55). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 54 e 55 – Gigas com produtos hortícolas 
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No recinto da feira foi possível também encontrar dois espaços de venda de cestos. Num deles as cestas surgem 

entre produtos de chapa, como fogareiros e artigos para a casa.  

Nesse caso as cestas são exclusivamente de madeira rachada: cestas com arco, vulgarmente designadas por 

canistreis, gigas baixas que, como referido por Fernando Galhano (1983), são usuais em Gaia, e também canastras 

baixas (Fig.58). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No segundo espaço, que se destinava só à venda de cestos, havia maior diversidade, era possível encontrar desde 

a cestaria grossa (Fig. 59), às esteiras (Fig.60), alcofas e também diversos artigos em vime (Fig.61). A par da 

produção mais tradicional estavam expostas peças com alterações, cestos altos de madeira com o bordo e as asas 

encorreadas com cordões, cestos escurecidos com biochene (Fig.62), e diversos vimes com junção de tecido, para 

uso doméstico.  

 

 

 

 

 

Figura 56 – cestas com arco Figura 57 – gigas baixas 

Figura 58 – canastras 
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Os preços em ambos os locais variavam muito, desde os 7.50€ dos cestos mais pequenos de madeira, 18.30€ dos 

médios e os 30 € dos maiores. 

 

Festa do Senhor de Matosinhos 

A história da cidade de Matosinhos assenta na própria cultura e actividades quotidianas, como a pesca, que 

compunham a economia da região e a trama da população. Como refere Bignia Kuoni no livro Cestería tradicional 

ibérica, aí se entoavam músicas de canastra como canções de ninar, já que esta era usada também como berço. 

Ainda há pouco anos era possível encontrar vendedoras ambulantes de peixe de canastra à cabeça apregoando “ 

sardinha vivinha”. Hoje ainda as há, mas surgem como um caso pontual, um acontecimento isolado em vias de 

extinção. 

Deste modo, torna-se interessante analisar a sobrevivência da cestaria, bem como de outros produtos artesanais na 

maior festa popular desta cidade, o Senhor de Matosinhos. 

O leque de vendedores do típico artesanato, entre latoaria, bonecos de barro, figuras de cascata ou de cestaria, foi 

drasticamente reduzido. Por outro lado, a par do artesanato da América Latina e Ásia, emergiu outro tipo de 

artesanato, o designado artesanato urbano, que corresponde na globalidade a produtos de cariz manual, com 

linguagem urbana, que apesar de interessantes do ponto de vista da criação pessoal, em muitos casos repetem até 

à exaustão as mesmas formas e técnicas.  

Figura 60 – esteiras e cestos Figura 62 - Cestos escurecidos com biochene  

Figura 59- Cestos de madeira rachada  Figura 61 – artigos em vime 
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No que diz respeito à cestaria, em todo o recinto da feira 

apenas encontrei dois espaços dedicados a esta actividade e 

com algum interesse. 

Como se pode constatar pelas imagens recolhidas, eram 

vendidos diversos tipos de cestos em conjunto (Fig. 63). A 

maior parte representativos da cestaria fina, mais vulgar, em 

vime, ligada ao uso doméstico. 

No entanto, entre esses produtos foi possível encontrar alguns 

exemplos, em menor número, de cestaria grossa em madeira 

rachada, característica da região Norte do País, como é o caso 

da cesta de arco (Fig.64) e da canastra (Fig.65), nas imagens, 

que era muito usada noutros tempos pelas vareiras, 

vendedoras ambulantes de peixe.  

 
 

 

Embora, a distinção entre cestaria fina e grossa subsista como meio de diferenciar as suas aplicações e tipologia 

formal, neste contexto a cestaria grossa, salvo raras excepções, vinculadas a alguma vida agrícola que ainda 

subsiste, não é comercializada pela sua eficácia funcional, mas como um testemunho do quotidiano de outros 

tempos e a par da cestaria fina, como peça decorativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na outra banca (Fig.66) a produção cesteira era quase exclusivamente dedicada às alcofas e esteiras, algumas 

delas com um colorido diferente do usual, para além de muita produção em vime. Relativamente à cestaria grossa, 

surgiram exemplos semelhantes aos do local anterior, essencialmente cestos com asas e de arco (Fig.67), gigas e 

algumas canastras. 

 No entanto, aqui encontravam-se mais variações nas cestas. Por um lado, nas de madeira rachada o tecido 

alternava entre tiras claras e mais escuras, que não foram propositadamente trabalhadas, para conseguir um efeito 

Figura 63 -Espaço de venda Senhor de 

Matosinhos 

Figura 64 – cesta de arco Figura 65 – canastra 
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estético diferente, enquanto outras receberam uma patine escura de biochene, para adquirirem um aspecto 

envelhecido e rústico, apreciado em contexto doméstico, por exemplo para conter lenha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em relação ao espaço geral da festa do Senhor de Matosinhos um dos aspectos mais relevantes a salientar foi 

verificar uma grande discrepância entre duas áreas; uma que acolhia produção artesanal diversa, mas 

principalmente dedicada ao artesanato urbano e também a produtos alimentícios provenientes de várias regiões e 

outra destinada à venda dos produtos “típicos” desta festa, como sendo a latoaria, peças de barro, figuras de 

cascata e presépio ou cestaria, entre muitos stands de venda de produtos indiscriminados, de cuja análise não nos 

ocupamos. 

Esta distinção fica-se a dever ao facto de ter sido introduzida no âmbito das festas do Sr. de Matosinhos e num 

espaço contíguo a este, uma feira de artesanato, FAMA (Fig.68), com cerca de 80 stands, que segundo a Câmara 

visa “ajudar a preservar no tempo e na memória o artesanato português” (CÂMARA MUNICIPAL DE MATOSINHOS 

2010). Neste espaço estavam instaladas unidades modulares de venda, pré-fabricadas, onde os produtos podiam 

ser expostos de forma a valorizar os mesmos e que permitia também o seu armazenamento e a demonstração das 

técnicas artesanais.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 66 – artigos expostos numa das bancas Figura 67 – cestos com asas 

Figura 68 – expositores FAMA (Câmara Municipal Matosinhos 2010) 
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É interessante a ideia de aproveitar um evento, como esta festa onde tradicionalmente acorrem muitos visitantes, 

para promover e divulgar o artesanato nacional de uma forma mais alargada.  

No entanto, o facto da área da feira e da festa terem uma apresentação geral muito diferente e estarem juntas traz 

também desvantagens. No espaço da festa, os produtos ocupavam zonas em tudo distintas das primeiras, os 

expositores resumiam-se a estruturas metálicas improvisadas envoltas em plásticos e os produtos expostos de 

forma indiferenciada, sem demonstrarem grande esforço na sua apresentação visual ou na sua valorização. Deste 

modo, a zona da feira de artesanato encontrava-se muito mais povoada de compradores do que a da festa. Apesar 

de se alargar a oferta de artesanato e suscitar maior interesse pelo mesmo, pode-se estar a incorrer no risco de 

esquecer os produtos e tradições locais, como as figuras de presépio e cascata ou a cestaria, que apenas estavam 

presentes no espaço habitual da festa e de forma pouco expressiva. 

 

Ribeira do Porto 

Outro dos locais onde, desde há muitos anos, se vende artesanato na cidade do Porto é na margem do rio, na 

Ribeira do Porto, também devido à grande afluência turística, principalmente nos meses de Verão. Por isso, deve 

ser feita uma análise do tipo de produtos artesanais comercializados. 

Nessa busca a análise centrou-se inicialmente nas lojas tradicionais mais antigas, abertas há já várias décadas.  

Foi notório que a produção cesteira estava presente (Fig.69), no entanto através de uma análise mais cuidada foi 

possível perceber que entre produtos genuínos, se encontravam também produtos não nacionais, essencialmente 

acessórios de moda, malas, as quais embora não tivessem nenhum tipo de marca que as identificasse como 

produtos portugueses, inseridos num determinado leque de oferta subentende-se ser essa a sua origem, ainda que 

de modo erróneo e até não propositado. 

Apesar disso, este é também um local onde podemos encontrar muitos dos produtos que compõem a nossa cultura, 

alguns quase desaparecidos, como é o caso das capas de junco (Fig.70), dos socos tradicionais e dos peões de 

madeira (Fig.71), dos trabalhos de filigrana e de cestaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 69 – cestos usados como expositores  
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Ao mesmo tempo, na zona da Ribeira, podemos encontrar lojas mais recentes, que a par do artesanato vendem 

peças de inspiração artesanal ou que empregam produtos e símbolos próprios da nossa identidade mas de uma 

forma renovada. Exemplo disso é a joalharia feita a partir da azulejaria tradicional portuguesa.  

A Ribeira é um lugar de visita de referência para a população local, e para os estrangeiros, quer pelo tipo de 

construções, quer pelas gentes que aí habitam, ou pela proximidade ao rio e às caves. É por isso um espaço 

privilegiado para promover o artesanato, e especialmente a cestaria, muito ligada ao universo do vinho do Porto. 

Logo, é fácil passar a mensagem do contexto dos produtos artesanais e realçar a sua identidade, aliando-os a 

referências já confirmadas. Necessitamos superar a pura venda do souvenir ou da toalha estampada com o motivo 

do galo de Barcelos fabricada na China. No caso dos turistas, estes só não compram se não encontrarem algo que 

lhes agrade. Têm que encontrar nestes locais produtos que sejam capazes de transportar consigo uma memória 

genuína, uma marca de qualidade. 

Por outro lado, é necessário também repensar as lojas e a disposição dos produtos nas mesmas. As mais antigas, 

situadas no passadiço do rio, são espaços estreitos e mal iluminados onde os produtos se amontoam de forma 

indiferenciada. Assim a visita das lojas resume-se, na maioria dos casos, à observação dos produtos que se situam 

mais perto do passeio, junto às entradas, pois o próprio espaço provoca a resistência do consumidor em entrar. 

 

Lojas de Artesanato da rua Alexandre Braga -Económica do Bolhão 

Outra das lojas analisadas foi a “Económica do Bolhão”, com várias décadas, situada nas imediações do Mercado 

do Bolhão, na rua Alexandre Braga. Dedica-se à venda de artesanato, especialmente artigos de cestaria, de vime, 

madeira e também passadeiras e outros artigos têxteis. 

Esta loja, a par de outra situada na mesma rua, vende uma grande diversidade de produtos com entrelaçados, 

desde cestos a mobiliário (Fig.72). Na loja vizinha alguns dos produtos portugueses estão assinalados por uma 

bandeira nacional. É interessante constatar que estas duas lojas subsistem no centro do Porto, tendo sobrevivido a 

épocas nas quais, mais do que hoje, este tipo de produtos era muito desconsiderado. 

Figura 70 –capa de junco Figura 71 – socos e peões 
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No entanto, nota-se em ambas que a acumulação indistinta de diferentes artigos com diferentes proveniências e 

funções, sem que exista nenhuma distinção visual, torna complicada a tarefa do consumidor que pretende escolher 

entre os vários produtos. Pelo simples facto de estarem expostos demasiados artigos e empilhados aleatoriamente, 

estes surgem desvalorizados, despromovendo a sua qualidade. 

 

A Vida Portuguesa  

“Design histórico do quotidiano” 

Outra das lojas incontornáveis no âmbito da preservação da nossa identidade é a Vida Portuguesa, que conta com 

dois espaços físicos, um no Porto e outro em Lisboa. A loja analisada foi a do Porto, situada no primeiro andar de 

um antigo estabelecimento de tecidos no cruzamento entre a Rua das Carmelitas e a Rua Galeria de Paris, nos 

Clérigos. 

Esta loja nasceu da pesquisa realizada pela jornalista Catarina Portas e reúne uma ampla oferta de produtos 

antigos, tradicionais portugueses, que permaneceram com a sua identidade visual intacta ou que a recuperaram, a 

par de produtos artesanais. 

Também desenvolve parcerias com marcas, como a Viarco, a Ach. Brito ou as porcelanas Bordalo Pinheiro, 

iniciativa que constitui um dos aspectos mais interessantes do projecto, pois envolve a preservação dos produtos 

identitários de cada ramo, a sua revitalização, bem como a pesquisa constante por outros produtos que compõem a 

nossa memória colectiva e que devem continuar a fazer parte dela. 

Esta marca partiu da confiança na vitalidade e sucesso que os produtos portugueses podem ter, e prova disso são 

as outras iniciativas do género que vão surgindo.  

 

 

 

Figura 72 - Vista exterior da Loja “Económica de Bolhão” 
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O sucesso também se fica a dever, para além da qualidade dos produtos vendidos, à criação de uma imagem visual 

forte, que evoca um símbolo português, a andorinha, transformado num ícone vintage (Fig.73). 

 

 

 

 

 

 

 

 

O próprio espaço em que os produtos estão inseridos, um antigo armazém comercial do Porto, ajuda a criar uma 

atmosfera revivalista, o que exacerba a eficácia da linguagem visual (Fig.74). 

Deste modo, muitos dos produtos que outrora integravam a vida quotidiana de modo natural e que por isso eram 

validados apenas pela sua funcionalidade, transformam-se em símbolos da nossa cultura, ao mesmo tempo que 

conquistam uma posição de destaque a par de produtos de design e de autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 73 - Logótipo da loja “ Vida Portuguesa” 

Figura 74 - Interior da loja “ Vida Portuguesa” 
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Os produtos de cestaria estão também presentes, ainda que de uma forma discreta: as canastras servem como 

expositor de brinquedos típicos em madeira (Fig.75), e ao longo da loja é possível encontrar outros exemplos 

(Fig.76), que no entanto poderiam ser mais explorados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Num período em que cada vez mais pessoas buscam artigos vintage ou em segunda mão na esperança de 

comprarem algo diferente, e em que os próprios designers tentam imprimir esse espírito a novos produtos, mesmo 

industriais, este pode ser um grande nicho de mercado para os bens artesanais portugueses e um caminho para a 

renovação da nossa cultura material.  

Esta loja vem confirmar a importância do aspecto visual do espaço onde são vendidos os produtos. Alguns dos 

artigos comercializados na Vida Portuguesa, como os bonecos de madeira ou os cestos, podem ser encontrados 

facilmente noutros espaços, como no da loja da Rua Alexandre Braga, que analisei. No entanto, neste caso, 

impulsionados pela identidade que a loja veicula e pela disposição cuidada, os objectos ganham outro protagonismo 

e uma vertente comercial muito mais reforçada. Um caso flagrante, que embora não diga respeito ao artesanato, 

interessa analisar, é o da Pasta Medicinal Couto, que ainda podemos encontrar nos supermercados à venda junto 

das outras pastas dentífricas, mas que aqui é identificada como um artigo vintage suscitando grande interesse, 

embora seja exactamente igual. 

Para além disso, junto dos diversos produtos existe uma pequena descrição, que permite enquadrá-los quer a nível 

geográfico, social ou ligado a uma determinada época, o que acarreta consigo uma marca reforçada de 

autenticidade. 

Apesar de se tratar de uma loja, destinada à venda de produtos, um dos seus maiores trunfos é o facto do 

consumidor se sentir transportado para um museu da casa portuguesa, onde para além de poder admirar os artigos, 

pode também levar consigo para casa um pouco dessa atmosfera. 

 

Lobo Taste 

Muita da recriação de espaços públicos e zonas mortas da cidade do Porto tem sido feito através da revitalização de 

edifícios ou de ruas com grande passado comercial, mas hoje adormecidas pelo desenvolvimento de outros 

espaços a cargo de multinacionais.  

Figura 75 - Brinquedos típicos expostos em 

canastras 

Figura 76 - em cestos de madeira rachada 
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Esse ressurgimento tem passado pela abertura de lojas e espaços que recriam e evocam a nossa identidade de 

forma renovada, através da venda de produtos nacionais, que enquadrados num ambiente diferente ou numa nova 

roupagem têm conseguido captar a atenção do público estrangeiro, mas também do nacional. 

Um desses casos é a loja Lobo Taste, que abriu em Maio de 2010 no renovado Palácio das Artes no Largo de São 

Domingos (Fig.77). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta loja/marca, criada pelo designer de interiores Paulo Lobo, não proclama vender artesanato português genuíno, 

mas antes produtos de inspiração no panorama artesanal português, apelidados de artesanato contemporâneo.  

Estão presentes diversos produtos característicos do nosso panorama material, nos quais maioritariamente estão 

aplicadas técnicas de cestaria, mas onde se verificam alterações formais e estéticas de modo a enquadrá-los no 

mercado actual, bem como produtos completamente novos, mas onde permanece a aplicação de técnicas 

tradicionais. No entanto, a génese destes produtos, todo o passado e contexto social permanece agregado aos 

mesmos, mas de forma renovada. Este é um projecto sustentável, na medida em que muitos dos produtos são 

nacionais e provenientes ou de indústrias tradicionais portuguesas ou da oficina de artesãos. 

Também neste caso, uma das mais-valias do projecto é sem dúvida o espaço de venda, um palácio, onde as 

abóbadas existentes no interior da loja, são evidenciadas através de espelhos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 77 - Fachada Palácio das Artes, Porto 



 
 

73 

 

Os próprios artigos, dispostos de forma 

visualmente limpa e organizados em expositores 

que se fundem no espaço (Fig.78), dão aos 

produtos de essência popular uma vertente de 

luxo, reforçada pela incidência da luz, que cria um 

jogo entre a cor amarelo dourada dos produtos e 

as sombras das abóbadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Feira de Artesanato de Vila do Conde 

A 33ª edição da Feira de Artesanato de Vila do Conde decorreu entre 24 de Julho e 8 de Agosto. Ocupou uma vasta 

área num jardim do centro da cidade. Este ano estiveram presentes cerca de duas centenas de artesãos com uma 

produção diversificada, provenientes de várias regiões do país. Neste contexto foi possível encontrar produtos de 

cestaria ou esteiraria em 13 dos stands, no entanto esta não estava representada com o mesmo destaque em todos 

eles, sendo em alguns apenas um apontamento decorativo. De entre esta amostra contava-se também muita 

produção em vime. Os stands que mais se destacavam pela predominância e interesse dos produtos de cestaria em 

madeira foram os de Barcelos, Marco de Canaveses e Portalegre.  

No stand de Barcelos estava presente o cesteiro Joaquim Ribeiro, que figura posteriormente neste trabalho como 

caso de estudo. Executa cestos de madeira e de cana. Na feira comercializava desde os cestos mais pequenos de 

arco, vendidos a 10/15 € até aos de maior dimensão, nos quais já se notavam algumas alterações, para se tentar 

adaptar aos gostos do consumidor actual. Em alguns tinha sido dada uma patine com biochene para os escurecer, 

enquanto as asas tinham sido encorreadas com um cordão de algodão, em vez da tradicional tira fina de madeira. 

O stand do Marco de Canavezes, da responsabilidade da Associação de Artesãos, contava com uma amostra 

interessante de cestos de madeira rachada e esteiraria de vários tipos, entre cestos com arco, condessas, 

abanadores ou chapéus, todos na forma e acabamento tradicional (Fig.79). Neste caso não estava presente 

nenhum dos artesãos, mas duas representantes da Associação. Partindo da conversa que mantive com elas, 

tornou-se claro que deveriam estar mais inteiradas de questões relacionadas com as peças que expunham, como o 

nome e função, visto este ser um meio privilegiado através do qual os artesãos divulgam o seu trabalho. Para além 

disso, nas três visitas que fiz à feira, em dias diferentes, apenas na primeira encontravam-se no stand, tornando 

difícil a tarefa de adquirir produtos. Apesar da qualidade dos produtos se destacar, falhou a vertente comercial. 

Figura 78 - Expositores da “Lobo Taste” 
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Outros dos espaços interessantes era o de Portalegre, onde estava presente o cesteiro José Frutuoso com várias 

peças de cestaria em carvalho (Fig.80). No stand expunha o banco onde habitualmente trabalha, embora na feira 

fosse adelgaçando tiras de carvalho sentado num banco comum. Possuía vários tipos de cestos, com diferentes 

acabamentos, mais claros, com o acabamento natural da madeira e mais escuros, tratados com biochene. Entre a 

produção mais tradicional encontravam-se também cestos alterados em função das necessidades do quotidiano 

urbano, como o da figura abaixo, para conter toros para os fogões de sala, mas que também é usado para revistas. 

 

 

 

Os exemplos analisados evidenciam essencialmente vertentes diferentes no que toca à venda e funções que a 

cestaria e os artigos de artesanato em geral desempenham na actualidade, o que reflecte também a sua evolução. 

Em síntese, analisaram-se os espaços como feiras, mercados e lojas tradicionais onde a cestaria sempre foi 

vendida e usada, como no caso da feira dos Carvalhos onde ainda foi possível encontrá-la no desempenho da sua 

função tradicional, ligada às actividades agrícolas. No entanto, a sua venda nestes espaços escasseia, os produtos 

não são facilmente escoados, são mal promovidos ou são ultrapassados por outros mais baratos de origem não 

nacional, que muitos vendedores preferem devido às dificuldades que atravessam.  

Figura 79 - Stand Associação de Artesãos Marco de Canavezes 

Figura 80 - Stand Portalegre, artesão José Frutuoso 
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Por outro lado, encontramos lojas em que os produtos artesanais que sempre povoaram o nosso quotidiano surgem 

revalidados quer pela intervenção do design ou do marketing, quer tão-somente pela capacidade de saber 

interpretar um espaço e a partir daí tirar maior proveito dos produtos, muitos deles semelhantes aos das lojas 

tradicionais. 

A par dos novos espaços, onde se procura uma leitura alternativa da nossa cultura, o da loja tradicional deve 

continuar a ser veiculador da nossa identidade, pois eles são cada vez mais referência de um comércio de 

proximidade, que pode e deve tirar proveito da sua singularidade, do serviço personalizado e da atmosfera caseira. 
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3. CASOS DE ESTUDO 

Dentro do estudo do artesanato, enquanto actividade comercial, e mais particularmente da arte cesteira, importa 

fazer uma análise focada nos principais intervenientes neste processo, os artesãos, na sua produção e nas 

condições em que trabalham.  

Mediante o objecto de estudo enunciado e a limitação geográfica subjacente, procurou-se contactar os artesãos da 

região de Entre Douro e Minho que executassem trabalhos de cestaria em madeira rachada - cestaria grossa, e 

açafates - cestaria fina. O objectivo dessas visitas centrou-se na observação da construção dos diferentes tipos de 

cestos, no ambiente de trabalho do artesão, mas também em compreender as condições em que vive e 

perspectivas em relação à actividade. O agendamento das deslocações centrou-se no início do Verão, de modo a 

poder acompanhar a feitura dos cestos, pois essa época, devido às feiras de artesanato, representa maior procura 

comercial.  

A busca por contactos iniciou-se com uma deslocação ao CRAT, Centro Regional de Artes Tradicionais, situado na 

Rua da Reboleira, no Porto. Aí obtive o contacto de três cesteiros; Joaquim Garim, de Vila Verde, Artur Ribeiro, de 

Lousada e Maria Isabel Soares, de Penafiel. Nesta instituição não possuíam informação sobre o tipo de cestaria que 

cada um produzia, por isso, fiz uma pesquisa inicial em vários meios, para poder ter uma noção mais aproximada do 

tipo de obra que executavam. A cesteira dedica-se à produção de açafates e os dois cesteiros à produção de 

cestaria grossa.  

O primeiro a ser contactado foi o cesteiro de Lousada. Após alguns telefonemas falhados consegui explicar-lhe o 

que pretendia. No entanto, apesar de se mostrar entusiasmado em divulgar o seu ofício, problemas familiares 

impossibilitaram-no de despender esse tempo. No caso do cesteiro de Vila Verde, nunca consegui completar os 

vários contactos telefónicos efectuados. Dos três, apenas consegui obter resultado positivo em relação à cesteira 

Maria Isabel, que se prontificou a receber-me no dia seguinte ao meu telefonema. Deste modo, subsistia a 

necessidade de encontrar mais cesteiros, por isso desloquei-me várias vezes á Feira de Artesanato de Vila do 

Conde, para tentar obter contactos. Através do stand da Associação de Artesãos do Marco, que já tinha contactado 

anteriormente via correio electrónico, sem resposta, consegui o telefone do filho do artesão José Teixeira, através 

do qual marquei a visita. Ainda no mesmo certame falei com o cesteiro Joaquim Ribeiro, com o qual, após duas 

deslocações à feira, consegui marcar uma visita, no tempo que este tinha disponível entre feiras. 

Os contactos com os cesteiros demonstraram ser difíceis, exigiram que recorresse insistentemente a várias fontes 

de informação e que executasse inúmeras deslocações. Embora muitos dos artesãos estejam registados e inscritos 

em associações, o contacto efectivo torna-se difícil devido à idade avançada da maioria, e também porque muitas 

vezes as instituições não dispõem da informação completa ou correcta, ou não se prontificam a atender os pedidos 

de interessados. No caso das autarquias, a informação relativa a cesteiros escasseia, principalmente no que toca á 

produção que não seja de vime. Por outro lado, os cesteiros, que subsistem em número diminuto, encontram-se 

dispersos por várias regiões, distantes entre si e longe dos maiores aglomerados populacionais, o que exige 

deslocações até povoações recônditas e de difícil acesso, aumentando as dificuldades em obter informações, mas 

também o sentimento de desconfiança por parte dos artesãos.  

Seguidamente, analisa-se a produção partindo dos cesteiros tidos como casos de estudo; Maria Isabel Soares, 

açafates, cestaria fina, José Teixeira e Joaquim Ribeiro, cestaria grossa de madeira rachada. 

A todos foram colocadas as questões que compreendem o guião base para a entrevista, e que se encontram em 

anexo. 
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3.1 Caso de Estudo I 

Cestaria Fina - Açafates 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

História de vida:  

No dia 20 de Julho de 2010, cerca das 14h visitou-se a cesteira Maria Isabel (Fig.81), na localidade de Ventozela, 

Vila Cova, Penafiel, no seu “atelier”, a cozinha de sua casa, para acompanhar todo o processo de feitura de um 

açafate.  

Em cima da mesa de trabalho estavam já dispostos molhos de varas de salgueiro prontos para serem trabalhados.  

Maria Isabel que agora se dedica à arte cesteira, ainda que, não exclusivamente, começou a trabalhar desde cedo, 

com cerca de 14 anos, mas como tecedeira à semelhança da sua mãe.  

A cestaria estava já enraizada na família, visto que a avó, Maria Luísa e a tia, Joaquina Luísa Soares eram 

cesteiras.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cesteira: Maria Isabel Correia Soares 

Localidade: Ventozela, Vila Cova, Penafiel 

Tipo de produção: Açafates 

Matéria-Prima: Salgueiro.  

 

Figura 81 – cesteira Maria Isabel 
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Durante muitos anos foi tecedeira, mas desde pequena conviveu com a cestaria e assistiu à feitura de muitos 

exemplares, o que lhe permitiu aprender as bases da actividade. No entanto, só começou a enveredar 

verdadeiramente pela cestaria a convite dos representantes da feira Agrival, no ano de 1988, que queriam que ela 

estivesse presente com os açafates.  

Nesse momento, viu-se obrigada a pôr em prática o que tinha observado durante tantos anos e tentar executar um 

cesto na íntegra. Desde aí até agora reparte esta arte com o trabalho no campo e os afazeres familiares, que lhe 

tomam muito tempo e energia. Embora já lhe tenham pedido grandes encomendas, não consegue dar vazão a tal 

volume de trabalho, apenas consegue reunir quantidades mais pequenas de no máximo 10 a 15 cestos. 

Em pouco tempo, com cerca de duas ou três visitas à sua tia, que durante muitos anos guardou segredo quanto à 

execução de partes fundamentais, conseguiu montar um cesto, e pela primeira vez marcou presença na feira de 

artesanato da região. 

A filha é capaz de completar um fundo, no entanto não consegue fazer um açafate do início ao fim. As netas, ainda 

crianças, parecem mais entusiasmadas com a arte, mas nenhuma delas se dedicou verdadeiramente à sua 

aprendizagem, embora convivam e observem diariamente a feitura dos cestos. 

Os preços são contabilizados à peça. Vão desde os 15 até aos 40 euros dos cestos grandes de padeira, que fabrica 

ocasionalmente por encomenda. 

 

Matéria-Prima 

A matéria-prima utilizada, o salgueiro (Fig.82) é cortada nos terrenos envolventes à sua casa (Fig.83). A altura ideal 

para a apanha situa-se entre o final do mês de Fevereiro, período em que crescem os gomos, até Maio. A partir 

dessa altura as varas tornam-se mais susceptíveis de quebrar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 82 – salgueiro Figura 83 – vara de salgueiro 
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Também não se faz a apanha durante a lua nova, pois as varas partem, são apanhadas passados 4 ou 5 dias dessa 

lua. O salgueiro é um material de aspecto aparentemente frágil, mas resistente, ou como foi dito pela artesã, que 

“dificilmente parte, apenas verga” daí o nome associado.  

A cesteira espeta os paus de salgueiro nas beiras dos campos para assegurar mais matéria-prima. 

As varas são descascadas à mão ou com recurso a um pauzinho dobrado e afiado nas pontas (Fig.84), logo que se 

apanham, para não escurecerem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em seguida são postas a secar ao sol em molhos amarrados por piteiras. Para se conservarem e poderem ser 

usadas são postas de molho no tanque, pelo menos uma hora antes de se iniciar o trabalho. As varas têm também 

que estar bem lisas.  

Geralmente a cesteira emprega o vime descascado nos açafates (Fig.85), mas também já fez trabalhos onde 

alternou o vime de cor branco amarelada com a tonalidade escura do vime por descascar.  

O vime de apanha mais recente tem uma cor mais branca do que por exemplo o do ano passado, que adquire uma 

aparência mais amarelada. Em todo o cesto gastam-se cerca de 25 dúzias de varas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 84 – descasque do salgueiro 

Figura 85 – vime descascado 
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Ferramentas 

As únicas ferramentas que usa durante todo o processo, para além das mãos que vão moldando e entrelaçando o 

material, e dos dentes para segurar algumas varas, são uma tesoura de poda para aparar os “tocos” (Fig.86), as 

pontas excedentes ao longo do cesto, e uma tigela de água na qual vai molhando o salgueiro (Fig.87) para ficar 

mais maleável, e as mãos, para não gretarem tão facilmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fases Execução do Açafate 

Para se começar o açafate é necessário primeiro aguçar as extremidades das varas com a tesoura para serem mais 

fáceis de enfiar (Fig.88) Estas estiveram previamente de molho. 

 

 

 

 

São escolhidas as varas mais planas (direitas) para se começar a fazer o fundo (Fig.89). Também se podem 

aproveitar as varas mais finas ou mais imperfeitas para este efeito. 

As varas escolhidas para o trabalho são amarradas, para não se misturarem. 

 

 

 

 

 

 

Figura 86 – tesoura de poda Figura 87 – tigela com água 

Figura 88 – aguçar das varas Figura 89 – escolha das varas 
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Fundo 

O fundo começa a ser feito sobre a mesa de cozinha da cesteira. Inicialmente dispõem-se sobre a mesa dois grupos 

de 4 ou 6 varas de forma cruzada (Fig.90). Cada grupo de varas é formado por varas mais curtas, indicativas do 

tamanho do fundo e por varas mais compridas que irão auxiliar posteriormente o teçume.  

As mesmas varas centrais que formam o centro do fundo do cesto prolongam-se para as paredes e fundo, é o que 

garante a unidade e segurança formal de toda a peça. Em seguida vai-se sobrepor a esta outra cruz de forma radial, 

desencontrada, que vai compor a parte visível do fundo pelo lado interior do cesto (Fig.91).  

 

 

 

 

Amarra-se esta estrutura com um fio fino de piteira para fixar a posição das varas e manter o centro do cesto no sítio 

(Fig.92). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir deste momento inicia-se o verdadeiro trabalho de entrelaçado. Entrelaça-se em volta da cruz central um 

grupo de três varinhas, que vão dar duas voltas a esta, para que fiquem bem presas. Neste ponto do trabalho já não 

é necessário manter a primeira piteira que segurava o centro. 

 

 

 

Figura 90 – primeiras varas cruzadas Figura 91 – cruz desencontrada 

Figura 92 – estrutura amarrada com piteira 
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Sempre que uma vara acaba, enfia-se outra na continuação desta, no sítio em que parou de circundar o fundo 

(Fig.93). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vão-se sucessivamente entrelaçando varas em volta do centro, de modo paralelo até se atingir a medida do fundo, 

dada pelo tamanho das varas mais pequenas que já foram enfiadas no início, como referido (Fig. 94).  

Ao longo da construção do fundo a cesteira vai calcando sempre as varas com a mão, para que o fundo do cesto 

permaneça plano. Para além disso, vai sempre molhando o material para o manter trabalhável. 

O número de varas necessárias para a construção do fundo é indefinido, são empregues as necessárias para 

completar o diâmetro desejado. 

No final da construção do fundo volta-se a entrelaçar um fio de piteira, que posteriormente é retirado, pois apenas se 

destina a manter as varas presas, sem que saiam do lugar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 93 – colocação de uma nova vara 

Figura 94 – fundo do cesto 
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Em seguida, aparam-se os “toquinhos” pontas excedentes que se destacam do fundo com a tesoura de poda 

(Fig.95). Também se aparam as varas mais pequenas em volta do fundo, que não servem para a continuação da 

construção das paredes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Construção das Paredes 

Antes de iniciar o tecido das paredes do cesto é necessário enfiar à força, em volta do fundo, as varas necessárias 

para a sua construção (Fig. 96 e 97), 12 dúzias (Fig.98). São previamente afiadas para facilitar este processo.  

 

 

 

 

 

Depois de enfiadas as varas, são todas dobradas para cima, sem partir. As paredes são construídas com as varas 

todas em pé. Seguidamente começa-se a construir o trabalho entrelaçado das paredes do cesto.  

Cada grupo de 9 varas vai sendo moldado em parábola, com uma altura correspondente à da parede, e entrelaçado 

desde a parte superior do cesto, que vai tomando a sua forma característica, com um recorte formado por uma 

sucessão de arcos (Fig.99). As pontas ficam a par do fundo, passados quatro espaços. 

 

 

 

Figura 95 – Aparar dos “toquinhos” 

Figura 96 e 97 – Enfiar das varas para as paredes 
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Cada um dos arcos, que compõem sucessivos recortes em parábola, corresponde sensivelmente à largura do grupo 

de 9 varas. Entre o entrelaçado são deixados espaços vazios (Fig.100).   

Esta operação repete-se, no entanto o segundo grupo de 9 varas que é introduzido passa entrelaçado a uma altura 

mais baixa do que o primeiro. Este processo é repetido sucessivamente, de modo a que as últimas varas 

trabalhadas completem o interior da primeira parábola (Fig.101). Sempre que alguma vara parte é substituída por 

outra, e enfiada no mesmo sítio.  

As varas que formam cada grupo que se vai entrelaçando na parede do cesto têm que estar direitas, justas e 

paralelas umas às outras, nenhuma pode estar sobreposta sobre a outra, para não comprometer o resultado final.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 98 – totalidade das varas para as paredes Figura 99 – construção do entrelaçado da parede 

Figura 100 – sucessão de arcos de parábola Figura 101 – construção do tecido 
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No final da parede do cesto começa a ser mais difícil entrelaçar as varas de modo a que estas não se partam, pois 

têm que ser dobradas mais de cima (Fig.102). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Completa a parede do cesto, o entrelaçado originou espaços vazios entre o tecido. Esses espaços podem ser 

deixados abertos, para proporcionar um efeito estético diferente, ou então são preenchidos. Normalmente esta 

artesã tapa-os. Para esse efeito enfiam-se varas, que se vão entrelaçando pelos espaços deixados abertos, de 

modo a evitar que a ponta mais grossa e aguçada da vara chegue à altura do bordo. No entanto, a ponta mais fina 

da vara é deixada bastante saliente, para em conjunto com as outras pontas que sobraram dar origem ao pé do 

cesto. 

Em seguida, e à semelhança da outra etapa, cortam-se todos os tocos salientes do entrelaçado e remata-se as 

pontas da parede. 

Para se construir o pé, espécie de trança saliente do rebordo exterior do fundo, são enfiadas mais varas (Fig. 103). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No pé é aplicado o mesmo entrelaçado sucessivo e que acompanha o redondo do cesto e que foi aplicado nas 

paredes, embora neste passo seja mais apertado e corresponda formalmente a um cordão em trança (Fig.104).  

Figura 102 – etapas finais do tecido das paredes 

Figura 103 – construção do pé 
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Enquanto nas paredes do cesto se preencheram os espaços vazios, no pé tem que se forçar a abertura de espaços 

com varas para proceder ao entrelaçado. As varas que fizerem o pé têm que ser bem esticadas, para ficar tudo bem 

apertado. 

Depois de pronto volta-se a aparar as pontas excedentes. Tapa-se também com outras varinhas algum buraco que 

possa ter ficado aberto ao longo do cesto, de modo a terminá-lo com perfeição. 

Depois da construção do açafate estar pronta (Fig.105), este pode ser decorado com os tradicionais motivos florais 

em cores primárias, dispostos numa faixa horizontal que acompanha a forma redonda do cesto. 

Antigamente a cesteira usava anilinas para pintar os açafates, mas as cores desgastavam-se facilmente, por isso 

agora usa tinta esmalte em verde e vermelho para esses motivos decorativos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 104 – cordão em trança 

Figura 105 – açafate finalizado  
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3.2 Caso de Estudo II 

Cestaria Grossa de Madeira rachada   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

História de vida:  

No dia 31 de Julho de 2010, cerca das 15h visitou-se o 

cesteiro José Teixeira (Fig.106), na freguesia de Várzea de 

Ovelha, Marco de Canavezes, na oficina improvisada na “loja” 

de sua casa (Fig.107), para compreender mais de perto o 

trabalho da cestaria rachada. Embora o objectivo da visita 

fosse acompanhar o processo de execução de um cesto, o 

cesteiro não iniciou nenhum trabalho. Na verdade, começou a 

tornar-se evidente ao longo da visita que este já não os fazia 

há algum tempo, tanto por limitações físicas como também 

devido às poucas encomendas que tinha. 

Através da observação do próprio local de trabalho foi possível 

perceber que aquele espaço se mantinha intacto há muito 

tempo. O chão coberto por tiras de madeira dos inúmeros 

trabalhos, o banco e as ferramentas desgastadas 

testemunhavam-no. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cesteiro: José Teixeira 

Localidade: Várzea de Ovelha, Marco de Canavezes 

Tipo de produção: cestaria grossa; cestos das 

vindimas, condessas… 

Matéria-Prima: Lodão 

 

Figura 106 – José Teixeira 

Figura 107 – “loja” oficina de trabalho 
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O cesteiro, agora com 75 anos, trabalha desde os 14 sempre na arte. Durante muito tempo o seu dia de trabalho 

começava às 4 da manhã e terminava às nove da noite.  

Participou em inúmeras feiras de artesanato durante vários anos, no entanto a idade e a falta de apoios económicos 

nas deslocações fizerem com que actualmente apenas se faça representar nestas através dos produtos, como é o 

caso da Feira de Artesanato de Vila do Conde, onde os seus cestos estão no stand da Associação de Artesãos do 

Marco de Canavezes. 

O pai, o avô e o bisavô, todos eles eram também cesteiros. Esta foi a sua única profissão. Aliás, a cestaria e o 

trabalho de pedreiro eram as profissões predominantes naquela localidade há algumas décadas. No início foi difícil, 

mas era muito jovem e adaptou-se bem à actividade. 

O Sr. José Teixeira, tem três filhos, mas apenas o mais velho aprendeu a arte, no entanto tem outra profissão, a 

cestaria surge apenas como um hobby. 

Segundo ele é cada vez mais difícil viver da cestaria e encontrar alguém que faça o mesmo tipo de trabalho. Por um 

lado os clientes queixam-se dos preços praticados por comparação com os artigos em plástico, desconhecendo o 

trabalho envolvido, por outro lado a aprendizagem desta arte exige muitas horas de dedicação. Em tempos, já teve 

alguns aprendizes enviados pelo centro de emprego, mas segundo o cesteiro apenas um aprendeu a arte. 

Os preços são marcados à peça, são muito variáveis, vão até aos 60 euros da condessa maior. Na feira de 

Artesanato de Vila do Conde são vendidos no stand da Associação de Artesãos, com um acréscimo de de 10 euros. 

 

Matéria-Prima 

Nos cestos feitos de madeira rachada emprega diversos tipos de madeira, desde que susceptíveis de serem 

abertas/ rachadas para poderem ser usadas. Neste caso, o cesteiro trabalha predominantemente com a madeira de 

lódão, embora também use outras. 

A madeira é comprada nas quintas da região. O cesteiro já chegou a extrair madeira de árvores com 30 cm de 

diâmetro. Apenas se aproveita a parte lisa da madeira, sem nós. A apanha faz-se no Inverno, entre meados de 

Dezembro e meados de Janeiro. Nesta época a madeira, não tem folhas e não ganha bicho. Se for apanhada fora 

desta época torna-se demasiado dura, para além de estar susceptível às doenças habituais. 

 

Preparação madeira 

A madeira (Fig. 108) necessita de passar por várias fases antes de poder 

ser usada para construir um cesto.  

Primeiro é posta ao lume numa fogueira, a crestar. Já seca, é posta a 

demolhar para poder ser trabalhada. Em seguida, as varas grandes de 

madeira vão sendo progressivamente rachadas com ajuda de uma foice, 

com a qual se vai dando pancadas de forma hábil para que a madeira abra 

sempre pelo centro.  

 

 

 
Figura 108 – madeira 
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Enquanto o cesteiro abre a vara com a foice segura-a com as pernas, até que esta esteja completamente aberta 

(Fig.109). Este passo, executado de forma aparentemente fácil, envolve perícia e muitos anos de experiência e 

repetição dos mesmos movimentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Essas varas rachadas são novamente abertas com a foice, subdivididas na largura que se necessita para o tipo de 

trabalho ou para uma determinada parte do cesto (Fig.110). Para peças mais finas são usadas varas mais finas, 

enquanto para os trabalhos mais grossos e também para os fundos são usadas varas mais grossas (Fig.111). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 109 – abertura das varas com foice 

Figura 110 – sub-divisão das varas Figura 111 – varas rachadas 
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Após essa fase, as varas tem que ser trabalhadas para ficarem mais macias e maleáveis. Vão ser preparadas, 

retirando-se-lhes lascas até estarem lisas. As varas com melhor acabamento garantem trabalhos mais perfeitos. 

O cesteiro trabalha as varas sentado numa espécie de banco, também designado por burro (Fig.112).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este é composto por duas pranchas, uma corresponde ao elemento fixo, mais longa, na qual o cesteiro se senta de 

frente para a ponta do banco, e a outra mais pequena, sobre a qual se trabalham as varas, esta pode ser colocada a 

diferentes alturas, mediante um sistema de travamento que a atravessa verticalmente.  

O banco possui também pedais laterais onde o cesteiro apoia os pés enquanto trabalha, o que auxilia também o 

movimento, ao travar a força com os pés. 

Para o desbaste das varas utiliza-se um foição (Fig.113), ferramenta com uma lâmina central longa e fina em cujas 

extremidades existem duas pegas, por onde se segura o instrumento enquanto se executa um movimento contínuo, 

através do qual se vai retirando lascas das varas. As varas vão sendo travadas pela cabeça central do banco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 112 – banco do cesteiro 

Figura 113 – desbaste das varas com foição 
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Ferramentas 

As ferramentas usadas no trabalho da cestaria de madeira rachada, para além dos pés e das mãos que servem 

como utensílios e instrumentos de medida são essencialmente três, para além do foição, usados em diferentes 

etapas da execução do cesto (Fig.114); 

Preparação da madeira 

- A foice, para abrir a meio as varas de madeira  

- O foição ou cutelo, para retirar lascas das varas de madeira, de modo a que estas fiquem lisas 

Construção/Arremate do cesto 

- O podão, para golpear as varas verticais que vão ser dobradas no bordo do cesto 

- A cunha, para bater e assentar as varas dobradas do bordo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fases Execução do Cesto 

Após o tratamento das varas, o cesteiro começa a construir o fundo do cesto, de pé em cima de tábuas de madeira 

(Fig.115), onde as começa a entrelaçar, enquanto as finca com os pés e se curva para as trabalhar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 114 – foice, podão e cunha 

Figura 115 – cesteiro sobre tábuas de madeira 
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O fundo começa a ser construído através do entrelaçado de varas, tal como o cesteiro exemplificou (Fig.116). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todos os fundos são quadrados, só depois é que se começam a levantar as paredes em redondo. Na construção do 

entrelaçado do fundo são deixadas propositadamente quatro varas mais compridas, que vão dar origem às asas. 

Depois de concluído o fundo, as paredes são levantadas e vão-se entrelaçando continuamente varas em volta do 

cesto (Fig.117). Quando uma termina, é enfiada outra no mesmo local, que permite a continuação do entrelaçado. O 

processo repete-se até as paredes do cesto estarem da altura desejada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As varas verticais são rematadas no bordo do cesto (Fig.118), com recurso a uma ferramenta, o podão (Fig.119). 

Cada vara é ligeiramente golpeada para poder ser dobrada e enfiada dentro do vergame já tecido.  

 

Figura 116 – entrelaçado inicial das varas 

Figura 117 – entrelaçado das varas 
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Para que estas varas assentem e o bordo fique liso (Fig.120), são batidas com uma cunha (Fig.121). 

 

 

O cesteiro demora um dia inteiro para construir uma cesta de tamanho médio-grande; as mais pequeninas, criadas 

com o intuito de as vender para fins decorativos, levam cerca de 6 horas a construir. 

O cesteiro analisado permitiu-nos contactar mais de perto com os entraves que a tentativa de revitalização do 

artesanato pode enfrentar. Apesar do Sr. José valorizar a sua arte e os trabalhos que executa, manifesta alguma 

desconfiança perante o interesse no seu saber, indagando sobre qual poderá ser o objectivo de estudar este tipo de 

artesanato.  

Apesar de afirmar que a arte está a morrer e que ninguém se interessa pela sua aprendizagem, as explicações 

parecem ter sido dadas a custo, como se existisse o perigo de aprender a arte, não compreendendo que se isso 

acontecesse a cestaria prevaleceria para além dele e que esta só irá sobreviver se suscitar o interesse de novos 

públicos.  

Deste modo, embora possa estar a ser redundante, um dos maiores problemas ao tentar intervencionar o 

artesanato, mais do que as questões económicas ou logísticas, pode passar pelos entraves culturais e a resistência 

das pessoas envolvidas. 

 

 

 

Figura 118 – exemplificação da colocação das varas verticais Figura 119 – podão 

Figura 120 – pormenor bordo Figura 121 – cunha 
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3.3 Caso de Estudo III 

Cestaria Grossa   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

História de vida:  

No dia 10 de Agosto de 2010, cerca das 8h30m, visitou-se o cesteiro Joaquim Ribeiro (Fig.122), no Lugar de Crasto, 

freguesia de Sequeade, Barcelos, na sua oficina, para acompanhar o processo de feitura de um cesto de madeira.  

Á semelhança de outras oficinas de cesteiro, o espaço estava repleto de varas de madeira e de cana, junto das 

quais jaziam desperdícios de madeira, cestos e ferramentas. 

O Sr. Joaquim dedica-se à cestaria há mais de 30 anos. Aprendeu a arte com o irmão, que por sua vez aprendeu 

junto de um antigo cesteiro da região.  

Depois de ele e o irmão estarem ambos no serviço militar, nos anos 70, o Sr. Joaquim, não encontrando trabalho, 

dedicou-se completamente a esta actividade, na altura mais lucrativa.  

Por outro lado, o irmão, embora tendo trabalhado para o Sr. Joaquim durante alguns anos em que havia muita 

procura de cestos, abandonou a profissão, pois esta deixou de ser lucrativa com a introdução dos plásticos e dos 

trabalhos em vime dos chineses. 

O Sr. Joaquim frequentava assiduamente a feira de Barcelos, todas as semanas, e era lá que escoava grande parte 

da sua produção. Actualmente dedica-se ao circuito das várias feiras de artesanato espalhadas pelo país, nas quais 

a procura se centra especialmente nos cestos de pequeno porte ou os destinados á lenha. Para ir de encontro aos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cesteiro: Joaquim de Jesus Barbosa Ribeiro 

Localidade: Lugar de Crasto, Sequeade, Barcelos 

Tipo de produção: cestos de madeira e cana  

Matéria-Prima: madeira e cana 

 

Figura 122 – Joaquim Ribeiro 
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gostos da clientela e para introduzir alguma novidade na sua produção, alguns dos cestos foram enleados no bordo 

e nas asas com um cordão de tecido da mesma cor da madeira. O cesteiro tem quatro filhos, mas nenhum 

aprendeu a profissão. 

Os preços são contabilizados à peça. Os cestos de tamanho médio rondam os 10/15 euros e os maiores 40 euros. 

Nas feiras ou em casa são vendidos ao mesmo preço. 

 

Matéria-Prima 

As matérias-primas que o cesteiro habitualmente usa são; a austrália, para o esqueleto do cesto, e a cana para 

tecer. No entanto, também usa pontualmente o castanho para o bordo e a mimosa. 

A madeira é comprada na região e é ele que escolhe a árvore que lhe parece mais indicada para o trabalho. 

Escolhe a madeira de árvores mais jovens, menos dura e por isso mais fácil de trabalhar.  

No entanto, o cesteiro afirma que mesmo após anos de trabalho e de experiência, a qualidade da madeira é sempre 

imprevisível, por vezes a que se supunha melhor em tronco é aquela que depois de aberta tem mais farpas e que é 

mais difícil de trabalhar, enquanto outra aparentemente de má qualidade, se pode revelar melhor. A madeira de 

melhor qualidade dispensa tanto tempo de preparação ao banco, pois à partida possui já melhor acabamento. 

A apanha da madeira é feita de preferência no Inverno de modo a que não ganhe “bicho”. 

 

Preparação da Madeira  

O tipo de madeira usada neste caso não necessita de grandes operações de preparação, é rachada em verde e 

posta a secar. Geralmente o cesteiro não as trabalha em verde, embora o pudesse fazer. 

Quando se inicia um trabalho a madeira é posta de molho, mais ou menos tempo dependendo da grossura, de 

forma a adquirir maior maleabilidade e flexibilidade, para que não parta no decorrer do trabalho. 

Os troncos de madeira mais grossos são abertos no chão, na horizontal, com recurso a duas cunhas e a uma 

marreta (Fig.123). Uma das cunhas é aplicada na extremidade, para se começar a abrir o tronco, enquanto a outra é 

introduzida no centro, demarcando o eixo de abertura. Através de sucessivos golpes de marreta na cunha, o tronco 

abre-se completamente em dois, obtendo-se duas fracções de madeira mais delgadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 123 – abertura de um tronco 
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Cada uma dessas fracções tem que ser subdividida de forma a extrair as varas que são usadas no esqueleto do 

cesto (Fig.124).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para esse efeito são colocadas na vertical, assentes no chão e ligeiramente inclinadas para facilitar o esforço 

despendido pelo cesteiro. Aplica-lhes uma pancada inicial no topo, com um pedaço de madeira, e a partir de 

sucessivos golpes de foice ao longo desse gomo de madeira, vão-se extraindo porções mais finas (Fig.125).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seguidamente, as varas obtidas têm que ser regularizadas em espessura e superfície no banco. À semelhança do 

banco de outros cesteiros que trabalham com madeira, este é constituído por duas tábuas principais; uma mais 

longa, sobre a extremidade da qual o cesteiro se senta, de frente para a ponta do banco, e outra ligeiramente 

elevada sobre a qual se trabalham as varas de madeira. Entre estas existe uma peça vertical, que atravessa e liga 

as duas, e que se movimenta dentro de um rasgo aberto na tábua mais longa. 

Figura 124 – subdivisão da madeira 

Figura 125 – processo de rachadura 
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Na extremidade superior possui uma tábua grossa que segura as varas enquanto estão a ser trabalhadas, e na 

extremidade oposta tem uma travessa para apoio dos pés, a apeanha, que neste caso se encontra numa posição 

mais horizontal, de acordo com o modo de trabalho do cesteiro.  

 

As varas são aplainadas com recurso ao cutelo 

(Fig.126), instrumento com uma lâmina central 

longitudinal longa ladeada por duas pegas, com a 

qual o cesteiro, através de sucessivos movimentos 

de vai e vem, retira progressivamente lascas das 

varas, de forma a estas poderem ser trabalhadas 

no cesto. 

 

 

 

 

No caso da preparação das varas fundeiras, certas zonas, correspondentes às áreas em que vão ser dobradas para 

formar a parede do cesto, são mais desbastadas, de modo a adquirirem maior flexibilidade. 

As canas destinadas a incorporar o tecido do cesto são abertas longitudinalmente com recurso a sucessivos golpes 

de foice aplicados no eixo central, até que esta se abra em duas (Fig.127). O mesmo processo pode ser efectuado à 

mão, por uma mão experiente, como a do artesão, pois estas são bastante finas e maleáveis. 

A vantagem deste material reside no facto de necessitar de poucos acabamentos, em alguns casos podem mesmo 

ser directamente tecidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ferramentas 

A cestaria de madeira rachada exige esforço físico, tanto na preparação das madeiras, que têm que ser abertas e 

rachadas até darem origem a finas varas, como também pelo próprio processo de construção do cesto, que para 

Figura 126 – regularização das varas com cutelo 

Figura 127 – abertura das canas 
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além disso necessita de uma coordenação entre os pés que seguram a obra, as mãos que a constroem e todo o 

corpo. 

Para além dos seus próprios recursos, o cesteiro usa algumas ferramentas que o auxiliam nessa tarefa; 

- Cunhas (Fig. 128) e Marreta (Fig.129), para abrir os troncos de madeira 

 

 

 

- Foice, para extrair varas de madeira (Fig.130). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Cutelo, para desbastar e aperfeiçoar as varas 

- Faca (Fig.131), para bater nas varas para as colocar no sítio e para as aguçar  

- Ferro (Fig.131), para bater nas varas e ajustá-las 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 128 – cunha Figura 129 – marreta 

Figura 130 – foice 

Figura 131 – faca e ferro 
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Para além destes utensílios, um dos elementos muito importantes é o banco de cesteiro (Fig.132), onde prepara as 

varas para construir o cesto. Essa peça será explicada com mais pormenor à frente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fases Execução do Cesto 

A feitura do cesto inicia-se pelo fundo. Deste modo, o cesteiro começa por posicionar as talas do fundo no chão, 

sobre uma tábua; primeiro quatro, paralelas entre si. Em seguida, outras cinco varas são colocadas 

perpendicularmente e entrelaçadas nas anteriores, para criar a base do cesto. De entre as talas do fundo, as mais 

compridas vão dar origem às duas asas.  

Para começar a entretecer as varas do fundo, dispõem primeiro uma outra vara, usada apenas para auxiliar o 

posicionamento da primeira a ser entrelaçada no fundo. Depois, são introduzidas as restantes e no final são batidas 

com uma faca para ficarem bem juntas.  

O próximo passo, o levantar das paredes, exige que o cesteiro ocupe outra posição de trabalho: coloca-se em pé, 

neste caso com apenas um dos pés descalço, o esquerdo, em cima do fundo e dentro do cesto.  

Em seguida, vai levantando, uma a uma as talas do fundo, forçando a sua curvatura através da pressão exercida 

pelo dedo grande do pé em cada uma delas. Ao mesmo tempo que as curva liga-as entre si, à altura da parede do 

cesto, com um cordel que se vai entrelaçando entre todas e que é amarrado no final.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 132 – banco 
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Em continuação, o cesteiro, já sentado, ajeita o 

fundo do cesto de modo a que este tome a 

forma pretendida (Fig.133). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para se começar a tecer o cesto é necessário entravar uma primeira verga, que vai sendo presa nas talas do fundo.  

As paredes do cesto vão ser tecidas através do sucessivo entrelaçamento de vergas, neste caso de cana, ora por 

cima, ora por baixo das varas (Fig.134). Ao mesmo tempo, e à medida que vão surgindo espaços abertos, em forma 

de V à volta das paredes, são introduzidas novas varas na vertical, aguçadas com uma faca e fixadas ao fundo. 

Estas vão permitir que as paredes comecem a tomar a sua forma, tornando-se mais largas no sentido da boca. 

Sempre que uma verga termina, outra é emendada no mesmo sítio, para se continuar o tecido. 

Completas as paredes, é necessário construir o bordo. Para o efeito é entrelaçada uma vara mais grossa de modo 

semelhante às restantes, partindo do lado interior da parede. Sobre esta vara vão ser dobradas as restantes 

verticais em sentido contrário ao que tinham na última fileira e rematadas dentro do tecido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 133 – preparação para a construção das paredes 

Figura 134 – Pormenor tecido do cesto 



 

101 

 

Para dar forma às asas o cesteiro dobra as pontas das varas do fundo, deixadas propositadamente mais longas 

(Fig.135). Estas são aguçadas na extremidade com uma faca e dobradas da esquerda para a direita, sendo a ponta 

rematada na parede do cesto, de modo a que apenas se visualize o arco da asa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O processo é repetido para a outra asa, situada do lado contrário da boca do cesto. 

De modo a tornar as asas mais robustas e obter também um manejamento mais agradável, estas são enleadas, ou 

seja, revestidas em espiral por uma fita de madeira, que deve ser bastante flexível. 

Terminadas estas operações o cesteiro apara todas as varas desnecessárias, para garantir o bom acabamento do 

cesto. 

Figura 135 – construção das asas 
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4. DESIGN/ARTESANATO 

4.1 Design e Identidade Cultural  

Actualmente a produção que valoriza e tem em conta a identidade cultural está-se a tornar cada vez mais presente 

à medida que os designers e as próprias empresas se apercebem que o design global tem fragilidades e que não 

assenta só em vantagens absolutas.  

 A noção de cultura para os nossos antepassados era muito mais abrangente, não a separavam do resto da sua 

vida diária. Deste modo, a produtividade e a criatividade eram mutuamente reforçadas. A separação entre a vida 

quotidiana e a cultura só se começou a impor durante o renascimento e foi consolidada pela revolução industrial. 

Encontramo-nos imersos numa espécie de “super cultura” que tem como base a tecnologia, e de que não se 

conhece uma origem definida (Aldersey-Williams 1990: 69). 

Deste modo, a busca por produtos que revelem identidade cultural (identitários) sem que isso signifique um retorno 

ao passado, pode ser o caminho a percorrer na conciliação entre os ofícios artesanais e o design.  

A cultura é por natureza dinâmica, depende da natureza humana, e se o medo reside no facto das culturas mais 

frágeis poderem ser anuladas pelos novos media, a reacção não pode ser banir ou proibir essas influências, mas 

tentar integrá-las nesse esforço. As culturas locais têm que se tornar resistentes o suficiente para se poderem 

alimentar dessas influências exteriores, e não sucumbirem à sua força. 

No mundo desenvolvido estamos cada vez mais conscientes das culturas dos grupos, das tendências que 

emergem, ou dos estereótipos associados, mas sabemos menos sobre a identidade das culturas e grupos que são 

mais ameaçados pelos avanços tecnológicos. A identidade cultural tem que ser vista cada vez mais como um 

elemento de união, que considera a individualidade dentro do todo e que não se alheia das influências exteriores 

(Aldersey-Williams 1990: 70). Por outro lado, é legítimo equacionar se afinal a identidade cultural não será uma 

característica inerente a todos os produtos criados, mesmo aos de produção em massa, e se é possível a existência 

de um produto desprovido de identidade cultural, quando na verdade todos, mesmo os tecnológicos, foram criados 

num contexto próprio com referências singulares. 

Deste modo, o problema prende-se com a própria definição de identidade cultural, que neste contexto não pode ser 

entendida como a origem que é inerente a todo e qualquer produto, mas antes como elemento agregador de valor 

simbólico e singularidade. 

Quando se fala em design global, normalmente as pessoas referem-se a produtos em plástico, produtos de 

produção em massa; mas quando se especula sobre como o estilo nacional de um país pode tomar forma, 

normalmente a ênfase muda para os materiais e habilidades tradicionais. Logo, será que faz sentido existir esta 

distinção tão vincada entre o que é artificial, de produção em massa e que toma parte na globalização e a produção 

artesanal, naturalista e de carácter regionalista (Aldersey-Williams 1990: 71)? 

Assim, a ideia base para a integração na indústria de conteúdos com significado cultural é o potencial qualitativo que 

daí pode advir para a tecnologia e produção de novos artigos, que deste modo podem evoluir no sentido de 

expressar algo mais do que a vontade das multinacionais ou das condições económicas do mercado. 

O artesanato como sector potenciador de identidade para o desenvolvimento de produtos pode trazer inúmeros 

benefícios para a sociedade para além dos puramente económicos. No entanto, importa reflectir, principalmente no 

momento que a nossa sociedade vive, a partir do ponto de vista económico. Ou seja, como é que determinadas 
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medidas podem funcionar através da coordenação entre políticas e as próprias empresas para tornar relevantes os 

efeitos positivos dessa parceria no sector financeiro. 

O design, normalmente entendido como uma indústria criativa é também uma indústria de serviços, que em última 

análise fornece outras empresas.  

Tradicionalmente estas indústrias apenas entendem como área de interacção um mercado local, no entanto, na 

presente conjuntura, em que cada vez mais se tenta fornecer e entrar em mercados externos, pode ser necessário 

que estas se expandam para outros mercados europeus ou para ainda mais longe. As medidas a tomar devem 

fortalecer e reforçar as medidas que possam já ter sido implementadas e não actuar como castrador do trabalho já 

iniciado (Power 2006:1). 

Portugal assenta em pequenas economias, por esse motivo deve desde cedo consciencializar-se que têm que 

competir numa esfera mais global com conhecimento e inovação, e que esse conhecimento não é só o ensinado 

nas universidades ou o que existe nas indústrias biotecnológicas ou da informação. Deste modo, o artesanato surge 

como um bom exemplo de uma indústria baseada no conhecimento, que tem potencial para se desenvolver, como 

também para gerar benefícios à sua volta, em proveito da economia e sociedade em geral. Podemos retirar 

benefícios do talento e capacidades criativas para gerar valor para a indústria, em vez de tentarmos competir numa 

base de conhecimento mais geral, onde é mais difícil diferenciar-se. 

Ao aliar o mundo material e imaterial, ao apurar a funcionalidade dos produtos, atribuímos-lhe um grande potencial 

na melhoria da qualidade de vida dos consumidores e como veiculador de valor simbólico e como usufruidor e 

condutor do desenvolvimento. 

A questão essencial que se levanta é então como encontrar uma forma de expressão com significado, quando cada 

vez mais a identidade quer seja de um grupo ou de um país cria mais ramificações e se torna mais complexa 

(Aldersey-Williams 1990: 70). Neste sentido, torna-se importante analisar alguns projectos nacionais de revitalização 

artesanal, que embora reflictam perspectivas diferentes na abordagem do problema, têm como elemento 

fundamental, subjacente a todos, a questão da identidade, e que ajudam a reflectir sobre qual deve ser a 

perspectiva de intervenção dos designers no sector artesanal e quais as medidas a tomar no caso especifico da 

cestaria de Entre Douro e Minho. 

 

Projectos Nacionais de Revitalização Artesanal 

“Lenços dos Namorados” 

Produto artesanal: “ Lenços dos Namorados” 

Tipologia: lenço bordado 

Demarcação Geográfica: Minho  

O projecto desenvolvido em torno dos chamados “Lenços dos Namorados” configura-se como um dos mais 

relevantes em termos quer da pesquisa e preservação de um produto artesanal, como também em relação à sua 

revitalização e integração no mercado contemporâneo. 

História dos “ Lenços dos Namorados” 

Embora a definição da origem dos lenços e a identificação das primeiras peças sejam temas que suscitam grande 

interesse, esse tipo de informação tende a manter-se desconhecida. Como produção têxtil eminentemente popular, 
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não era tida em consideração em pesquisas eruditas. Por outro lado, trata-se de materiais têxteis, facilmente 

degradáveis pela acção do tempo, que requerem condições especiais para a sua preservação, as quais apenas 

ocorreriam se houvesse uma vontade expressa de os conservar. 

Deste modo, a sua história é curta e em alguns aspectos imprecisa. Só em finais do séc. XIX foi relatada a 

existência dos lenços em várias regiões de Portugal, com particular incidência no Minho, e só a partir dessa altura 

começaram a suscitar maior interesse. Embora se admita que possam ter influências nos bordados fidalgos ou 

religiosos, essas são apenas simples conjecturas, que não explicam todas as características e universo que os 

envolve. 

A mais antiga produção deste tipo encontrada corresponde a lenços bordados em linho, a ponto de cruz, com linha 

preta ou vermelha. Só a partir de finais do séc. XIX se substituiu o linho por pano de algodão, mais fácil de trabalhar. 

As alterações empregues nas cores do bordado, já no séc. XX, ficam-se a dever essencialmente a questões 

económicas. As linhas para bordar coloridas vulgarizaram-se e tornaram-se mais acessíveis (adereminho 2007: 6). 

O Nome 

Embora a designação “Lenços dos Namorados” esteja muito difundida e seja usada amplamente para nomear a 

produção que estou a analisar, ela constitui já uma “marca” de inovação. Esta expressão podia surgir entre as 

comunidades onde eram usados, mas não se revestia como hoje de um tão exacerbado significado simbólico, 

sendo que os lenços eram apenas referidos como “lençinhos” ou “lenços de pedido”. Deste modo, possuíam um 

âmbito mais amplo no contexto das comunidades rurais, do que apenas o vinculado ao “namoro” (adereminho 2007: 

7). 

A Função 

O interesse dos “Lenços dos Namorados” está mais ligado ao significado e à simbologia, do que ao rigor ou técnica 

empregue na sua execução. Assistiu-se a uma grande modificação no que toca às suas funções e motivações ao 

longo do caminho. Como é natural, estas mudanças foram acompanhadas por outras, a nível estético e plástico.  

Tradicionalmente eram decorados à mão, pelas raparigas, quando se aproximavam da idade de casar. Os motivos 

eram bordados num pano de linho fino ou num lenço de algodão comprado na feira, trabalhado durante largas 

horas. Os motivos bordados são inúmeros; desde a pomba e o cão, que representam a fidelidade, o par de 

namorados, que indica a relação amorosa, a silva, que indica a prisão amorosa, os corações ou a cruz. A par desta 

decoração surgem quase sempre quadras bordadas, que traduzem sentimentos em caligrafia infantil. 

A rapariga usava-o ao Domingo, na saia ou no bolso do avental, e destinava-se a ser entregue ao rapaz com o qual 

se queria comprometer, se este aceitasse a proposta, usava-o atado ao pescoço, com o nó para a frente, no bolso 

do fato de domingo, no chapéu ou no cajado que transportava habitualmente consigo. Se o pedido fosse rejeitado 

era devolvido à rapariga, juntamente com os objectos que pudesse ter dela, como fotografias ou cartas (Artesanal 

2010:web). 

Embora, em casos escassos, os lenços possam ainda funcionar como intermediários entre pessoas, estes têm na 

actualidade fundamentalmente propósitos decorativos e estéticos, e o interesse que lhes é vinculado surge da sua 

ligação a uma cultura e identidade próprias, como testemunhos de outros tempos. 

A produção destes lenços na actualidade deixou de estar vinculada às práticas festivas ou às sinergias quotidianas 

dentro das comunidades, excepção feita às ocorrências festivas pontuais, em certas regiões como Viana, nas quais 

são associados aos cerimoniais das festividades (adereminho 2007: 7). 
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A Recuperação 

Durante os anos 70, em Portugal, as instáveis condições político-sociais ditaram a desestruturação das actividades 

artesanais e da sua transmissão cultural normal. Os “Lenços dos Namorados” não ficaram alheios a esta situação, a 

sua produção escasseava como a sua utilização. Alguma remanescente ficou a dever-se à demanda de emigrantes, 

importante nesse período, para a manutenção do artesanato português, e também aos grupos folclóricos, procura 

que para além de limitada, era indicadora da situação que atravessavam. 

As primeiras iniciativas em torno da requalificação efectiva do sector aos olhos do mercado ocorreram nos anos 80 

no concelho de Vila Verde, pela mão de Alice Pinheiro Marques e Maria da Conceição Teixeira Pinheiro a partir da 

estrutura criada anteriormente pela Obra das Mães. 

A organização “Obra das Mães” foi criada durante o Estado Novo, em cada um dos municípios do país, dentro da 

política de “revalorização da família”. Embora estivesse subjacente um ideário ditatorial, permitiu a manutenção de 

algumas técnicas artesanais (LEADER/AEIDL 1999: 1). 

Foi desta organização, em Vila Verde, que surgiu, anos depois da revolução de 74, em 1988, a cooperativa “Aliança 

Artesanal”, que lançou as bases fundamentais para o registo e revitalização dos lenços e que continua a 

desempenhar um papel importante nesse ramo. 

No ano de 1988 foram lançados dois cursos de formação financiados pelo Fundo Social Europeu, o que permitiu a 

formação de várias artesãs para a confecção dos “Lenços dos Namorados”. 

Embora esta tenha sido uma iniciativa benéfica em torno da actividade, o seu mercado continuava a ser limitado, e 

não assegurava a remuneração para as artesãs. Foi nos anos 90 que se definiu a estratégia que permitiu 

reestruturar a actividade. Esta passou pela formação, diversificação e promoção dos produtos.  

As acções de formação foram desenvolvidas numa escala alargada, o que permitiu ensinar a técnica a raparigas 

mais jovens, ao mesmo tempo que se promoviam também encontros entre as artesãs mais experientes. A ideia 

central destas acções era conceber peças de vestuário actuais aplicando os motivos dos lenços. 

Estas iniciativas permitiram o fortalecimento da produção, que se expandiu por outros mercados e que adoptou 

novas formas de comercialização. 

A par da vertente comercial, existia também a preocupação da pesquisa de motivos, partindo de fotografias e de 

estudos etnográficos entretanto desenvolvidos. 

Partindo dessa inspiração, os motivos são trabalhados de diferentes formas e as cores são exploradas 

(LEADER/AEIDL 1999: 2). 

A par das acções desenvolvidas pela cooperativa, a Câmara Municipal de Vila Verde associou os “Lenços dos 

Namorados” á própria identidade do concelho, tomando-os imagem de marca, o que permitiu o reforço da sua 

identidade e uma maior projecção. 

Também a ADERE Minho, associação para o desenvolvimento regional do Minho, com o apoio do programa 

operacional do Norte, desenvolveu acções de divulgação e de dignificação que viriam a culminar na certificação 

(adereminho 2007: 7). 

Partindo das primeiras experiências feitas em torno da aplicação dos bordados em peças de vestuário, a oferta 

diversificou-se, alagando-se a artigos de uso diário, como tapetes, cortinados, toalhas ou acessórios de moda. A 

presença regular dos “Lenços dos Namorados” em numerosas feiras e manifestações diversas permitiu a sua 

divulgação junto dos distribuidores. Em 1996, foram organizados seis desfiles e a cooperativa “Aliança Artesanal” 

estabeleceu colaborações regulares com estilistas. A cooperativa foi capaz de se manter associada a esta nova 

produção diversificada, em torno da base original para que foi criada. 
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Elementos Inovadores/ Causas para o sucesso 

A Certificação 

Desde o ano 2000 que a Associação para o Desenvolvimento Regional do Minho, possui o registo de uma marca 

colectiva de Associação. É sob a alçada desta marca que se processou a certificação dos “Lenços dos Namorados”. 

Para proceder a esse reconhecimento formal do produto, foram estudados outros casos envolvendo produtos 

tradicionais.  

Deste modo, concluiu-se que seria proveitoso que a certificação do produto estivesse ligada à sua origem 

geográfica, uma vez que são essas condições particulares a nível do ecossistema e do tecido social e económico 

que tornam possíveis o aparecimento de manifestações artesanais tão particulares. Assim a certificação, tomou a 

forma de Indicação Geográfica, alterando a fórmula que existia anteriormente, desajustada a este caso específico 

(adereminho 2007: 4). A identificação efectiva do produto é feita através de uma etiqueta com um holograma, onde 

é identificada a artesã e o número de registo de cada peça. 

A certificação está vinculada a diversas especificações; nome ou denominação de venda do produto, 

enquadramento histórico-geográfico, delimitação geográfica, identificação e caracterização das matérias-primas 

utilizadas, identificação das principais características físicas do produto e condições de inovação no produto e no 

modo de produção, que ao equacionarem esta possibilidade permitem a preservação da identidade do produto 

(adereminho 2007: 3). 

No entanto, apesar da quantidade de características enunciadas, o aspecto inovador e essencial desta certificação, 

que permite que não constitua um bloqueamento da criatividade, assenta num modelo de regulamentação que se 

foca mais nos princípios gerais que têm orientado a produção, do que no respeito por modelos concretos, 

demasiado restritos.  

Este posicionamento em prol da contínua dinamização dos “Lenços dos Namorados” permite também que esta tome 

contornos pioneiros em relação ao cada vez maior volume de certificações feitas em relação a diferentes tipos de 

produtos, alguns deles discutíveis. Para além de prever a inovação, incorpora-a na própria regulamentação. O que 

não significa, é claro, que possam ser feitas todas e quaisquer alterações segundo este modelo. Um “Lenço dos 

Namorados”, para que tome esta designação, tem que expressar através da composição plástica e dos motivos 

gráficos e textuais, uma relação de afectividade interpessoal (adereminho 2007: 15).  

Em relação aos textos bordados, é de ressalvar que se aceita a reprodução de erros ortográficos presentes nos 

lenços antigos, pois constituíam uma expressão genuína da oralidade, mas não a introdução de erros inventados 

alheios à tradição oral. Apesar disso, a introdução de bordados que evidenciam o sotaque da região, como por 

exemplo, a troca do “v” pelo “b” são coerentes com a evolução dos lenços e por isso admissíveis (adereminho 2007: 

13). 

Também em relação aos motivos bordados existe uma liberdade consentida, desde que estes empreguem um 

vocabulário decorativo coerente com a temática do amor. Ou seja, a determinação das características que podem 

ser tidas em conta para a certificação, nos mais variados aspectos, estão ligadas à significação que acarretam, ao 

modo como traduzem uma mensagem, e as inovações são permitidas, desde que não a comprometam. 

Esta certificação traduz uma produção em constante evolução, e de encontro com as dinâmicas do contexto actual 

de que emerge, por isso mantém-se sempre actual. 

A integração dos motivos, que antes estavam apenas presentes nos Lenços, em artigos de uso quotidiano revelou-

se uma iniciativa de sucesso, permitindo a incorporação de toda a imaginário simbologia dos “Lenços dos 

Namorados“ em peças contemporâneas, de uso diário. Para além disso, permitiu aproximar o consumidor desta 
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tradição e do seu imaginário. Ao mesmo tempo, garantiu a sustentabilidade do projecto, ao dotar as artesãs 

experientes de meios para subsistirem, aproximando a produção das faixas etárias mais jovens, permitindo angariar 

novas aprendizes. 

Em 1998, a cooperativa tinha já 80 sócias, de entre as quais 10 trabalhavam a tempo inteiro nos ateliês da empresa 

e 20 em casa. Estas últimas recebem a matéria-prima e comprometem-se a entregar a totalidade da produção no 

prazo estipulado. 

Para além disso, a criação da cooperativa, veio aumentar o interesse das mulheres da região pelos bordados 

tradicionais, que muitas tinham abandonado. Passaram a executá-los nas suas horas livres, o que permite o 

fortalecimento da actividade (LEADER/AEIDL 1999: 2). 

A importância adquirida pelos “Lenços dos Namorados” no Minho, aliados a várias iniciativas que lhe estão ligadas, 

permitiu considerá-los como uma realidade específica daquela região, justificativa de denominação. A vinculação 

dos bordados à identidade da região permitiu que estes se integrem numa lógica de mercado, que tem como base a 

identidade e a diferenciação dos produtos, por contraponto à estandardização e à produção massificada. A própria 

região beneficia desta ligação estreita a um produto, que fomenta o turismo rural (LEADER/AEIDL 1999: 2). 

O colorido dos bordados, a caligrafia infantil e um grafismo naïf foram também um dos maiores trunfos desta 

produção. Quando apresentada a um mercado alargado, em que este tipo de linguagem se tornou nas últimas 

décadas, muito apreciada. Deste modo, foram lançados no mercado no momento ideal.  

Por outro lado, se a revitalização tivesse passado pela recuperação dos motivos encontrados nos lenços mais 

antigos, bordados a uma só cor, vermelho ou preto, acredito que o sucesso não teria tido a mesma dimensão, pois 

embora mantenham o mesmo interesse ao nível da perícia técnica, não são tão apelativos esteticamente quanto os 

bordados coloridos. 

Como já foi referido, a expressão “Lenços dos Namorados” para nomear esta produção é já em si inovadora, pois 

estes tinham uma associação a nível social mais alargada e outros nomes de menor impacto “comercial” 

(adereminho 2007: 7). 

No entanto, esta permitiu a sua popularização e também numa primeira estância a vinculação ao “ Dia dos 

Namorados”, que pela sua relevância comercial se tornou importante para divulgar o produto. 

Deste modo, esta designação solidificou-se e tornou-se também uma das imagens de marca do produto e das 

iniciativas associadas. A sua eventual alteração para uma denominação mais exacta do ponto de vista histórico não 

seria de todo útil, podendo-se tornar mesmo contraproducente. 

A par dos “Lenços nos Namorados” têm-se consolidado iniciativas paralelas relacionadas com as áreas do turismo, 

gastronomia e economia local, sob a marca “Namorar Portugal”, que tem como evento chave um concurso de 

jovens criadores e uma série de workshops e exposições sempre vinculados à divulgação dos lenços da região 

(proviver 2010:web). 
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“Capuchinhas de Montemuro” 

Designer Helena Cardoso 

Produto artesanal: capuchas, burel 

Tipologia: peças de vestuário tecidas ao tear 

Demarcação Geográfica: Serra de Montemuro 

O Projecto 

As aldeias da Serra de Montemuro são compostas por pequenas comunidades com uma agricultura pobre e sem 

indústria ou serviços que permitissem a fixação das populações, já drasticamente reduzidas pela emigração. Assim 

a população residente, na sua maioria composta por mulheres, que se dedicavam exclusivamente ao trabalho de 

casa, do campo e à pastorícia, carecia de oportunidades de educação e de emprego, o que motivou diversas 

intervenções por parte de agências de desenvolvimento nacionais e estrangeiras. Dentro destas, destaco a iniciativa 

desenvolvida pela Comissão da Condição Feminina, posteriormente designada por Comissão para a Igualdade e 

para os Direitos das Mulheres (IRED.NORD 2010:web).  

O projecto comummente conhecido por Capuchinhas de Montemuro começou a ser desenvolvido em 1985 e 

assentou no apoio e formação das mulheres do meio rural, que não tinham emigrado ou ido viver para as cidades, 

com perspectivas de sucesso na área artesanal, e com intuito de combater a desertificação das aldeias. Dentro 

deste contexto, a participação da designer Helena Cardoso tornou-se fundamental, através do desenvolvimento de 

uma parceria com as bordadeiras e tecedeiras tradicionais da região da Serra de Montemuro, aldeia de Benfeito em 

Castro Daire.  

O trabalho desenvolvido partiu de técnicas e saberes tradicionais, como as capuchas ou o burel, aos quais foram 

adicionados critérios como o passado, a memória e a ruralidade, traduzidos em peças de vestuário de carácter 

intemporal e urbano (Felgueiras 2006: 58). 

O espaço de trabalho era o de uma antiga escola, onde as artesãs, Capuchinhas de Montemuro, passaram a 

trabalhar sob a orientação da designer.  

Os projectos da estilista nesta área iniciaram-se há mais de 30 anos no vestuário infantil, na busca por tecidos 

confortáveis, tendo em conta aspectos como as alergias das crianças ou o facto de as roupas serem práticas para 

as mães, características que na época não eram muito explorados, pelo menos a nível nacional. Mais tarde, o 

trabalho evoluiu para o vestuário de adulto. 

A produção incidiu numa estreita relação com os materiais tradicionais, como o burel e as fibras naturais, através de 

projectos de recriação contemporânea das tradições de fiar, tecer e bordar. As tradições têxteis próprias da região 

foram exploradas, valorizadas e actualizadas de modo a serem preservadas.  

Mas, ao mesmo tempo procurava-se a diferenciação assente nas memórias do passado, que conferisse às peças 

um carácter intemporal, e que por isso pudessem ser usadas por mais tempo (Felgueiras 2006: 59). 

A produção daí resultante, era composta por peças únicas, para uma clientela restrita e a distribuição era feita pela 

própria designer (Felgueiras 2006: 60).  

Em relação à internacionalização, um dos materiais que mais utiliza, o burel, é feito a metro, por isso poderia ser 

adaptado é exportação. No entanto, para além de depender do interesse industrial, exigiria um trabalho adicional de 

alteração das peças, de forma a adaptarem-se a mercados internacionais, como o nórdico, cuja população 

apresenta características físicas diferentes. Por outro lado, um mercado mais amplo não exigiria a criação constante 
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de novos modelos, por comparação com uma clientela limitada, para a qual é preciso criar constantemente, sob 

pena da compra estagnar. 

Segundo a designer, mesmo que as suas peças fossem produzidas em grande escala, estariam sempre vinculadas 

a pequenas lojas, com características próprias, que não seguem os parâmetros do pronto-a-vestir. Considera que a 

sua produção não se adapta a qualquer espaço, mas a casos particulares, como o Museu de Serralves ou de 

Bilbau, onde existe um público informado que se identifica com o que ela produz (Felgueiras 2006: 61). 

O trabalho de parceria com estas artesãs desenvolveu-se durante oito anos, continuando no entanto a colaboração, 

ainda que em menor escala. Posteriormente, foram as próprias artesãs que contrataram uma estilista, como a qual 

desenvolvem colecções inseridas numa cooperativa.  

Reuniram-se num mesmo projecto aspectos essenciais para o seu sucesso e importantes para a sua continuação 

de forma autónoma; 

- Envolvimento da comunidade no projecto, recorrendo aos saberes antigos 

- Aproveitamento dos recursos existentes, quer em relação às matérias-primas, como também aos teares, que não 

eram usados. 

- Aprendizagem de técnicas de processamento de matérias-primas ecológicas, a partir de flores, plantas e folhas de 

árvores aplicadas a técnicas tradicionais também elas ecológicas 

- Aproveitamento das potencialidades existentes, inovação a partir de tecidos antigos, só usados até aí nas aldeias. 

- Criação de postos de trabalho e combate à desertificação. 

Nos projectos de design, mesmo nos de colaboração artesanal, não existe tendencialmente um desprendimento 

total em prol da técnica artesanal que se está a investigar. 

Deste modo, um dos aspectos essenciais deste projecto reside no acompanhamento de todas as fases de criação 

das peças, o que permitiu seguir de perto as técnicas artesanais e perceber as suas fragilidades e potencialidades.  

As artesãs foram impelidas a inovar, a designer começava o tecido, dava o mote, mas eram elas que, encorajadas a 

explorar as potencialidades da peça, construíam e compunham o colorido de forma intuitiva, guiadas pelo convívio 

com as cores da natureza, o que lhes dá um conhecimento inato do uso da cor. 

A colaboração entre as artesãs e a designer foi regida por uma “metodologia do imprevisto” e essencialmente pela 

oralidade, investigação e criatividade, de forma a respeitar os saberes artesanais, mas adaptando-os às 

necessidades contemporâneas. Iniciou-se do nada, do trabalho no meio rural, onde não existiam os instrumentos ou 

a mesa de corte, foi necessário criar tudo, partindo dos próprios tecidos, que tiveram que ser imaginados. Foi feito 

um trabalho de campo nas aldeias, porta a porta, regido pela curiosidade de descobrir o que se escondia nas arcas 

antigas de enxoval, e tentar imaginar como a partir daí se poderia criar moda. 

Deste modo, o trabalho no tear não foi regido por um projecto minucioso, que poderia ser inviabilizado pelas 

ferramentas, mas pela experiência das artesãs e pela experimentação com diferentes materiais, como o trigo, restos 

de tecido, flores ou fibras. Não foram impostas normas rígidas, o que permitiu que se ousasse mais. 

Partindo de uma consciência global de todo o processo foram criadas peças de vestuário em que não é o material 

que depende da forma que lhe queremos atribuir, mas nas quais a técnica e a criação do material vão dando forma 

ao produto (Fig. 136).  
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Existe, por isso, um respeito integral pela base artesanal, mas sem que signifique que se obtenham peças 

“simplórias”, mas antes peças em que a simplicidade é uma busca constante, pois acarretam consigo a tradição, 

sem deixarem de ser modernas. 

Para além disso, este projecto assumiu uma grande importância a nível social, pois voltou a aproximar as mulheres 

dos teares ou ensinou-lhes pela primeira vez a tecer, e essencialmente fê-las perceber que o seu trabalho tem valor, 

incluindo um valor monetário. Restitui-lhes a dignidade por si próprias e pelo seu trabalho, que em muitos casos 

tinha sido perdida. Não se restringiu a uma colaboração pontual, de duração limitada. Capacitaram-se as artesãs 

com as ferramentas necessárias para continuarem. Funcionou como uma alavanca para o desenvolvimento local, 

para a valorização das técnicas associadas às capuchas e para a revitalização do meio rural. 

Actualmente, nove artesãs da região formam a cooperativa Capuchinhas que se dedica a manter viva a arte 

tradicional de tecer no tear o linho e o burel, criando roupa original, orientadas pela estilista Paula Caria 

(Cooperativa Capuchinhas 2006:web). 

Esta iniciativa ajudou a fixar os jovens na região e a suscitar maior interesse pelas práticas artesanais. As artesãs 

foram bem aceites dentro da sua comunidade e a cooperativa tem sido capaz de gerar os apoios necessários, 

provenientes de organismos públicos e privados e também oriundos de vários países, que apesar da sua influência 

têm sabido respeitar a autonomia das artesãs (IRED.NORD 2010:web). 

 

Bordado de Guimarães 

Produto artesanal: bordados 

Tipologia: artigos diversos para decoração 

Demarcação Geográfica: Guimarães 

Tal como acontece em relação a outros tipos de artesanato, é difícil definir a origem exacta dos Bordados de 

Guimarães. Pensa-se que o seu nascimento possa estar ligado à influência de outros países, já que os pontos e 

técnicas difundem-se sem respeitar fronteiras ou outro tipo de limitações, resultando em cruzamentos de vários tipos 

de bordado, dando início a novas tendências de gosto.  

Por outro lado, os terrenos vimaranenses eram propícios ao cultivo do linho e ao estabelecimento de engenhos para 

a sua preparação. Sendo o linho o suporte vulgarmente usado para este bordado, esta é uma vantagem natural 

Figura 136 – vestuário usando técnicas tradicionais (Felgueiras 2006:68) 



 

111 

 

para o desenvolvimento da actividade, foi uma convergência fruto da combinação de vários factores, combinados no 

tempo e espaço (OFICINA 2006: 4). 

Assumiu uma identificação regional, devido às suas características singulares, distinguindo-se pelo uso de motivos 

de inspiração vegetalista ou geométrica, sempre com grande volumetria, empregando pontos específicos em 

motivos monocromáticos que podem ser vermelhos, azuis, beges, brancos ou cinza. Ou seja, reúne um conjunto de 

características que lhe garantem unicidade. 

Esteve desde sempre muito vinculado à história da própria cidade, presente nas roupas dos burgueses ou do clero, 

como forma de ostentação, mas também ligado à expressão de sentimentos de rebelião. 

Na Idade Média, esta actividade constituía uma carreira profissional bastante rígida, que na altura era 

desempenhada por profissionais masculinos, embora existissem algumas mulheres na actividade, na sua maioria 

familiares dos bordadores. O termo Bordado de Guimarães surgiu muito depois, como designação local de 

execução e de uso. À época, as encomendas destinavam-se à nobreza e ao clero e os bordados eram bastante 

ostensivos, sendo mesmo aplicados materiais preciosos, como o ouro ou as pedras preciosas, características que 

não prevaleceram. 

No entanto, no séc. XVI tornou-se essencialmente uma actividade feminina e até ao séc. XIX a produção esteve 

ligada às famílias mais abastadas. Os bordados surgiam como parte integrante da educação das mulheres das 

famílias burguesas, tendo sido transmitidos também às criadas que as ajudavam (OFICINA 2006: 25). Assistiu-se 

assim a uma grande expansão do bordado, especialmente do branco, de acordo com o gosto da altura (OFICINA 

2006: 26).  

Dos finais do séc. XIX até meados do séc. XX, as mulheres das zonas rurais de Guimarães passaram também a 

decorar os bragais com bordados. Bordavam as camisas e os coletes para os maridos, mas também coletes de 

mulher (OFICINA 2006: 27). Nos anos 40, expandiu-se e começou a ser produzido por bordadeiras profissionais, 

que faziam réplicas de peças antigas. Neste período a Escola Industrial de Guimarães foi muito importante para a 

sua difusão, pois leccionava um curso de Formação Feminina de acesso ao magistério, que tinha como uma das 

disciplinas principais o bordado. Desta forma, as futuras docentes ajudaram a divulgar esta arte em vários locais 

(OFICINA 2006: 48). 

Os anos sessenta trouxeram a crise, a procura tornou-se diminuta, tal como a produção. Nos anos 80 renasceu o 

interesse no património e foram fundadas associações para proteger quer o património edificado, como também o 

móvel e o imaterial, tendo-se realizado inúmeras conferências e exposições, nas quais se incluiu uma sobre os 

bordados de Guimarães. 

Estas acções em torno do património suscitaram o interesse e envolveram os vimaranenses na preservação das 

suas tradições, o que culminou com a candidatura junto da UNESCO, de Guimarães como cidade património 

cultural da humanidade.  

Neste sentido, a autarquia sentiu a necessidade de realizar acções em torno da preservação do património, âmbito 

em que foi criado um curso de Formação Profissional de Bordados. As monitoras eram as antigas alunas da Escola 

Industrial, que reviram as normas e estabeleceram critérios rígidos para a execução (OFICINA 2006: 53).  

A partir de 2001 também o Museu Alberto Sampaio passou a organizar cursos de bordados para crianças e a partir 

de 2002, para adultos, em horário pós-laboral. A par desta, outras instituições do concelho têm desenvolvido acções 

de formação periódicas. 

Ao mesmo tempo algumas bordadeiras, que tinham deixado a actividade, entusiasmaram-se novamente a 

desenvolvê-la. 
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Deste modo, o Bordado de Guimarães foi evoluindo, de acordo com os saberes e os gostos das épocas, sendo 

executado em vários locais com diversas sensibilidades (OFICINA 2006: 55). No ano 2000 foi criada uma comissão 

para os bordados de Guimarães, destinada a avaliar a autenticidade da produção e estabelecer princípios de 

uniformidade. Entre 2004 e 2007 foi desenvolvido um estudo em torno do Bordado de Guimarães, tendo em vista a 

sua certificação. Passou por uma investigação para determinar o seu enquadramento histórico e pela recolha de 

peças antigas e registo numa base de dados informática. O estudo efectuado foi divulgado em 2006, na publicação 

Bordado de Guimarães. Renovar a Tradição e no Caderno de Especificações que reúne dados relativos a todas as 

componentes do bordado, desde as tipologias, materiais, pontos usados, instrumentos e técnicas (OFICINA 2006: 

57). 

Estas publicações, para além de serem importantes como recolha de documentos, têm também uma aplicação 

prática muito importante, pois funcionam como guias práticos para a manufactura dos produtos.  

Assim hoje a designação Bordado de Guimarães, como se refere no Livro Renovar a tradição, está essencialmente 

ligada ao local de venda, já que é executado por muitas bordadeiras, algumas delas de fora da cidade.  

A certificação, assente na recolha divulgada nessas publicações, pretendeu divulgá-lo a nível nacional e 

internacional, como um produto de excepção proveniente de Guimarães e associado ao estatuto de património da 

humanidade (OFICINA 2006: 59). 

O Bordado de Guimarães alvo de certificação, embora aplique o mesmo mapa de pontos de meados do séc. XX, o 

mesmo suporte de linho e as mesmas cores do fio, apresenta diferenças que é necessário ressaltar. É mais 

harmonioso, apresenta maior perfeição nos pontos e não preenche todo o campo em que se insere, como acontecia 

antigamente. Já não se destina a bordar as camisas dos lavradores, que já não são usadas, mas a decorar toalhas 

de mesa, panos de tabuleiro e outros artigos para o lar, surgindo também em peças de carácter mais 

contemporâneo e acessível como em t-shirts de malha de algodão (OFICINA 2006: 59). 

 

Aspectos inovadores da certificação 

Partindo do enquadramento estudado, a certificação do Bordado de Guimarães toma contornos específicos, muito 

ligados à cidade, não apenas porque os bordados surgem aí com maior força ou representatividade comercial, mas 

porque se evidencia a sua presença na evolução, tomando parte nas modificações sociais sucessivas. 

Por isso, mesmo que seja produzido em vários locais, na Lixa, em Felgueiras ou em Braga, faz sempre parte 

integrante da identidade de Guimarães. Ao contrário de outro tipo de certificações, esta preserva a história, o 

bordado como património, porque esta é a fórmula que melhor se ajusta a esta produção.  

Noutro tipo de artesanato, como os Lenços dos Namorados, analisados anteriormente, preserva-se e certifica-se a 

identidade simbólica do produto, a sua ligação a práticas específicas da sociedade. Neste caso, os bordados 

mudaram muitas vezes ao longo da sua história de tipo de consumidor ou de produtor, assumindo várias funções, e 

é isso que importa e sobressai, a sua contínua adaptação à vida da cidade de Guimarães, a única constante na sua 

história. 
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Cestaria de Gonçalo 

Produto artesanal: cestaria 

Tipologia: artigos cestos diversos em vime e verga 

Demarcação Geográfica: Gonçalo 

Gonçalo é uma das 55 freguesias do concelho da Guarda. Situa-se numa vertente da Serra da Estrela, a cerca de 

22 km da sede de concelho. Embora possua no seu território terras férteis, não é a agricultura ou a pastorícia que 

têm definido a economia do lugar. Gonçalo é antes uma terra de cesteiros, onde em cada casa se podem encontrar 

cestos de verga ou vime (JUNTA DE FREGUESIA DE GONÇALO 2006:web).  

Segundo o observatório local, que estuda os indicadores sócio-económicos das Freguesias do Concelho da Guarda, 

em 2001, a cestaria surge como a principal potencialidade da freguesia e os incentivos para a fixação de indústrias, 

como área prioritária a desenvolver. Considerando que a população total da freguesia em 2001 era de quase 1200 

habitantes, 75 dos quais encontravam-se desempregados (admestrela 2003:web). 

Nos anos 60 a produção cesteira, que na sua maioria assumia até aí um carácter utilitário, passou a desempenhar 

essencialmente uma função decorativa. Assistiu-se ao auge da produção na região, com duas empresas em 

funcionamento, cada uma com cem trabalhadores, que chegavam a lucrar, cada uma, por dia, cerca de 2000 euros 

com a venda do produto final. Os cestos eram também exportados para outros países europeus. 

No entanto, sucessivamente, graças à diversificação dos produtos no mercado, as empresas fecharam e 

começaram a trabalhar cada vez menos cesteiros, o que levou a uma contínua decadência da actividade. 

Um dos problemas que conduziu a esta situação foi a falta de visibilidade da produção, a necessidade de aproximar 

as peças de um mercado mais alargado. Os cesteiros de Gonçalo, tal como acontece em outras áreas artesanais, 

estão demasiado vinculados à realidade comercial que sempre conheceram, inserida num contexto de ruralidade 

que surge cada vez mais como memória.  

É necessário repensar as formas de divulgação dos produtos, adequar a oferta aos locais onde se pode fomentar a 

procura, mas um dos maiores problemas diz respeito à concorrência dos mercados asiáticos, com artigos similares, 

de baixo custo, e também ao domínio dos plásticos que substituíram os cestos nas suas funções tradicionais. Esta 

produção não conseguiu vincular aos seus produtos uma marca identitária de qualidade, que leve o consumidor a 

optar pela produção nacional.  

Embora, a produção de vime e verga de Gonçalo seja aquela que, apesar do momento de crise, apresenta um 

volume maior de vendas no contexto nacional da cestaria, por comparação por exemplo com a de madeira, é notório 

que surge desvinculada de um carácter diferencial que a torne competitiva perante o consumidor. 

Nos últimos anos têm sido desenvolvidas algumas acções em torno da preservação e relançamento da produção 

cesteira desta região. Estes esforços iniciaram-se com o lançamento de um concurso destinado a todas as 

Universidades e Politécnicos do país, para a criação de um projecto para o futuro museu da cestaria. Este tem como 

ambição aproximar os visitantes de todos os processos envolvidos nesta arte, bem como reunir e documentar os 

vários modelos existentes.  

Existe já uma ideia quanto à forma que o museu deve ter, a de uma “mala de forma”, uma cesta com duas asas na 

parte superior suportada por quatro pernas. Este projecto possibilitaria ter um primeiro piso aberto, onde pudesse 

ser colocada uma plantação de vime, para explicar aos visitantes todos os processos por que passa a matéria-

prima. 
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O projecto do museu deverá ser inserido no âmbito do Centro de Promoção e Certificação da Cestaria de Gonçalo a 

criar, e pretende envolver toda a comunidade local e artesãos. Actualmente, os resultados deste esforço são visíveis 

no portal criado pela autarquia de Gonçalo, onde para além de se dar a conhecer a região e a produção cesteira 

existe uma plataforma para venda de cestos. A autarquia afirma que esta plataforma tem recebido inúmeras 

encomendas, que são distribuídas pelos cesteiros, consoante o tipo de peça pedida (Alves 2002:web). 

No entanto, apesar de existir um espaço no site destinado às encomendas, os preços dos produtos não estão 

mencionados, nem está disponível nenhuma forma de pagamento online ou explicação de como se processa. Existe 

também uma zona para pedir informações adicionais, através da qual eu solicitei informações sobre o preço de um 

dos artigos, mas até à data não obtive qualquer resposta nesse sentido. 

Embora a fórmula da certificação se tenha popularizado como meio de relançar vários tipos de artesanato em 

Portugal e seja esta também a ambição da Freguesia de Gonçalo, considero que esse não será o melhor caminho 

para este tipo de produto.  

A cestaria de Gonçalo, cestaria fina, de vime ou verga, emprega técnicas e materiais em produtos já muito 

conhecidos no mercado. Por isso, por um lado não representaria nenhuma alteração de fundo no impacto dos 

produtos, e poderia mesmo ser contra-producente em relação à situação actual, podendo levar a que o mercado de 

imitação se expandisse sob o panorama da certificação. 

A demarcação deste tipo de produção tem que passar por uma aposta na qualidade, na capacitação dos artesãos e 

da divulgação dos produtos existentes, bem como da criação de novas linhas de produtos. Tendo em conta, o 

grande número de artesãos da região e a percentagem de desempregados, considerando os dados de 2001, a 

aposta deveria passar por acções de formação entre a população local, que conduzissem à fixação de pessoas e de 

investimento. 

Apresar disso, a sua produção tem maior visibilidade do que a da cestaria de Entre Douro e Minho, o que se fica a 

dever a diversos factores. Em Gonçalo, já se criou a consciência da importância da actividade para a região, o que 

os leva a auto-proclamar-se na sua página online como “capital europeia da cestaria”, para além disso a produção 

encontra-se noutro estágio, em que a integração de novas formas, como a de uma mala de documentos em vime, 

disponível para venda no site, ajuda a revalidar o interesse pelos produtos mais tradicionais. Assim, torna-se 

pertinente reflectir sobre a intervenção que o design pode operar, para modernizar processos e produtos. 

Equacionar a validade da intervenção dos designers no universo artesanal e através da análise de projectos que 

partiram dessa colaboração, estabelecer um programa de esforços em torno do caso específico da cestaria de Entre 

Douro e Minho. 

 

4.2 Colaboração entre Designers e Artesãos 

Muitos teóricos acreditam na ideia da colaboração entre artesãos e designers como uma forma de potenciar a 

originalidade dos produtos, através de um conhecimento específico aplicado à produção (Yair, Tomes, e Press 

1999: 495). Mas existe uma discrepância entre este ideal e a realidade, minada por profundas diferenças culturais e 

metodológicas de difícil resolução. 

As afirmações assentes no valor do conhecimento artesanal para o design até há pouco tempo derivavam 

essencialmente do Movimento Arts and Crafts pela integridade do artesão. Os teóricos contemporâneos 

corroboraram o interesse do conhecimento artesanal, sugerindo a sua cada vez maior importância em relação às 

actuais mudanças de valores dos consumidores e à estratégia das empresas. 
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Estes conhecimentos podem ser aplicados para optimizar a produção e o seu ciclo de vida, e as aptências técnicas 

podem potenciar o encurtamento do tempo gasto no desenvolvimento de um produto (Yair, Tomes, e Press 1999: 

496). 

A fim de contrariar a cada vez maior competitividade, uma estratégia possível para as empresas é desenvolver 

produtos diferenciados que reflictam uma combinação única de competências em vez de apenas evidenciarem mais 

uma inovação tecnológica. 

O caminho a seguir está ligado à colaboração multidisciplinar, o que pode indicar um possível papel para os 

fabricantes artesanais, que reside na cooperação para o fabrico de produtos insusceptíveis de imitação. Esta 

contribuição torna-se mais importante, pois os consumidores cada vez mais rejeitam inovações exclusivamente 

lideradas pela tecnologia. A crescente ênfase nas qualidades visuais, tácteis e emotivas dos produtos pode 

beneficiar a criatividade baseada nos processos artesanais.  

Os ofícios artesanais, como uma disciplina distinta do design industrial, podem contribuir para dar maior significado 

e expressão ao desenvolvimento de produtos, ainda que continue a subsistir uma grande diferença entre as 

expectativas criadas e o volume de experiências de sucesso. O descontentamento nestas colaborações pode surgir 

de ambas as partes envolvidas. Por um lado os artesãos criticam a inflexibilidade, falta de imaginação e miopia dos 

fabricantes, por outro os fabricantes criticam os artesãos quanto às suas limitações no que diz respeito ao design, 

excessivas preocupações relativamente à expressão pessoal e à sua incapacidade de se adaptarem a novas 

situações (Yair, Tomes, e Press 1999: 497). 

O artesanato ou os ofícios ditos artesanais podem constituir-se como uma ferramenta estratégica importante, 

quando gerida de forma apropriada e reconhecida como uma concentração única de capacidades. 

Na sua definição mais usual, os ofícios artesanais são vulgarmente entendidos de forma restritiva, somente 

vinculados a capacidades técnicas e preocupações estéticas (Yair, Tomes, e Press 2001: 377). 

Dessa perspectiva a única colaboração que poderia ser prestada pelos artesãos na indústria seria, como fonte de 

uma estética artesanal vendável, como técnicos de materiais e como fabricantes de modelos manuais capazes de 

contribuir para a visualização do produto. 

No entanto, em relação à teoria do design, aplica-se ao artesanato a noção de um conhecimento mais vasto, de um 

modo de “fazer inteligente” que resulta da síntese de conhecimentos cognitivos, capacidades técnicas, habilidade 

manual e experiência (Yair, Tomes, e Press 2001: 377). 

Apesar de existir uma distinção entre artesanato e design, ambos partilham problemas e desafios similares que 

podem ser solucionados através da parceria entre os dois. A colaboração entre as duas áreas pode ser vista como 

um meio de incrementar a produção em massa (Branco 2004:8). Logo, pode ser benéfica para ambas as partes, 

ajudar a optimizar o processo de desenvolvimento de produtos que está na génese do trabalho do designer, e 

contribuir para juntar valor qualitativo aos produtos, contribuindo para revalidar as actividades artesanais e alargar o 

seu âmbito.  

Apesar das intervenções que têm vindo a ser feitas cada vez mais nesta área, ainda existe pouca literatura, faltam 

casos de estudo que mostrem soluções pragmáticas para estes problemas. Esta disparidade entre a teoria e a 

prática pode ser entendida como um motivo de preocupação. 

As empresas devem competir através da exploração de capacidades que os seus competidores não podem 

facilmente igualar ou imitar. Essas capacidades distintivas não se baseiam no acesso a mão-de-obra barata, devem 

ser antes do domínio do conhecimento, capacidades diferenciadas e criatividade, que dêem origem a processos de 

trabalho altamente produtivos e bens e serviços de valor elevado.  



 

116 

 

Perspectivas de Intervenção do Designer 

 

As maiores preocupações relativamente ao artesanato prendem-se com o seu afastamento da realidade do 

mercado global actual. Com o crescimento do comércio e mesmo do turismo, a ligação pessoal e directa entre o 

artesão e as necessidades dos consumidores foi quebrada. O artesão deixa de conseguir comandar todo o 

processo, não pode ser ele a encarregar-se do desenho, da produção e da venda dos produtos (UNESCO 2005: 5). 

O papel do designer pode tornar-se importante como intermediário entre o artesão e a linguagem do mercado 

actual. Esta cooperação pode revitalizar os produtos artesanais através da introdução de materiais alternativos, 

novas tecnologias ou mesmo através da criação de novas linhas de produtos (UNESCO 2005: 6). 

Muitas das problemáticas com que o artesanato se debate podem ser resolvidas enquadrando-as no plano 

projectual, ou seja se forem pensadas à luz de informação mais sistematizada e de um contexto e ambiente mais 

adequado, pois o design ao contrário do artesanato que se desenvolve actualmente de modo periférico na 

sociedade, assume um papel cada vez mais importante no seio de empresas e instituições (Branco 2004:12). 

No entanto, esta colaboração também é vista por alguns como uma ameaça ao artesanato, como um caminho para 

que este fique completamente subordinado à vontade do designer, totalmente dependente dele, como mero 

produtor especializado desconectado das suas referências e contexto cultural. 

Para que esta colaboração possa resultar plenamente, ainda que a longo prazo, os esforços de união entre o 

artesanato e o design devem iniciar-se na base, ou seja no ensino do design, para que os futuros designers, tal 

como proclamava a Bauhaus, possam ter contacto com vários materiais e várias áreas de saber para melhor 

compreenderem e resolverem as ligações entre estas (UNESCO 2005: 6). 

O contacto com a manualidade, com os gestos como expressão de saber, continua a ser importante, mesmo que 

inseridos numa nova dinâmica de encontro entre o artificie e a lógica da produção industrial (Branco 2004: 13). Só 

partindo de um conhecimento profundo do artesanato e da sua envolvência cultural, os designers podem intervir 

nessa área. 

As preocupações relativamente ao artesanato variam consoante a perspectiva do sector que estamos a equacionar, 

para os historiadores é de importância vital conservar as tradições e o seu contexto próprio, para os empresários a 

preocupação central são as exigências do mercado e para o sector político a preocupação centra-se no impacto da 

actividade e sua viabilidade económica (UNESCO 2005: 3). Logo, é natural que existam inúmeras perspectivas e 

preocupações quanto à forma de intervenção do designer no sector. Esses pontos fundamentais de estudo 

prendem-se sobretudo com a dificuldade de conciliar a memória do passado e as mudanças necessárias para o 

futuro dos produtos. 

A utilidade da Intervenção do Designer 

O designer deve funcionar como um interface entre a tradição e a modernidade, ajudando a que a produção 

artesanal se conecte com as exigências impostas pela vida moderna.  

Apesar de o artesanato continuar a ser uma actividade de cariz eminentemente rural, esta tem que se desenvolver 

tendo em conta um mercado cada vez mais urbano e global. Os produtos artesanais competem com uma produção 

industrial mais barata e que segue as tendências de gosto sempre em mutação (UNESCO 2005: 4). 

Desta forma, existe uma grande distância, tanto metafórica como literal, entre o artesão, os seus produtos e a 

potencial clientela. 
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Também houve uma grande evolução relativamente à forma de divulgação e distribuição dos produtos, quer seja 

através dos meios tradicionais de publicidade ou de outros instrumentos emergentes, o que contribui para que os 

produtos artesanais tenham ainda mais dificuldades em introduzir-se nestes mercados.  

Erroneamente pode-se pensar que o artesanato é uma actividade apenas com fins contemplativos ou estéticos e 

que por isso deve permanecer num estado de estagnação permanente mas, pelo contrário, esta sempre foi uma 

actividade comercial, cujo centro de desenvolvimento é o comércio (UNESCO 2005: 4). Os compradores não devem 

adquirir estes produtos numa atitude meramente de dever social, estes devem ser apelativos e competitivos, serem 

capazes de despertar interesse como qualquer outro produto. 

A intervenção do designer tem que passar pela conciliação entre a técnica enraizada em anos de experiência e a 

funcionalidade exigida aos novos produtos. Este não pode ser um processo estático, em que o designer apenas 

perpetua indefinidamente os mesmos produtos, este deve saber adaptar-se às mutações da sociedade com 

sensibilidade e compreensão. 

O design como ferramenta para o desenvolvimento 

O papel do design no artesanato pode também ocorrer através dos seus conhecimentos metodológicos que podem 

auxiliar o artesão no desenvolvimento de produtos. Esta intervenção pode equacionar soluções técnicas antigas 

face às necessidades contemporâneas (UNESCO 2005: 5). As dificuldades de acesso à informação por parte de 

alguns artesãos ou a estagnação a que se resignaram contribuem para que muitas vezes desconheçam soluções 

inventivas ou mesmo técnicas de produção mais úteis e eficazes que por vezes estão muito próximas. 

Deste ângulo, o designer assume uma função de cariz quase pedagógico, ao consciencializar os artesãos das 

técnicas, materiais, processos e ferramentas que pode explorar para aumentar o valor qualitativo das suas peças. 

Embora se tenha instalado em alguns sectores uma perspectiva errónea relativamente ao design, como actividade 

elitista, apenas ligada ao tratamento cosmético dos produtos, ele pode desempenhar um importante papel social, ao 

contribuir para o desenvolvimento de modelos artesanais tendo por base recursos sustentáveis e a própria 

reabilitação de comunidades, através da geração de empregos (UNESCO 2005: 5). 

Intervenção do Designer para preservar os recursos culturais 

As monografias e documentos sobre artesanato são uma referência inestimável e uma fonte de desenvolvimento 

para a própria actividade, de modo a preservar a memória e proteger os direitos de autor. 

No entanto, existe o perigo real que esses desenhos e tradições morram devido ao passar do tempo, às mudanças, 

há pouco utilização ou mesmo à morte dos artesãos. A situação torna-se ainda mais complicada no caso de saberes 

transmitidos por via oral, em que as tradições perdidas não podem ser recuperadas. Não são os artesãos que têm 

os meios para preservar esse património, não são eles que têm acesso a museus e a livros de referência, mas sim 

os designers que devem possuir a consciência dessa tradição artesanal de modo a interpretá-la correctamente. 

Existe, por isso, uma necessidade imperativa de investigar, analisar, classificar e documentar as tradições 

artesanais, para que este conhecimento possa chegar a um público mais vasto (UNESCO 2005: 5). 

Intervenções no mercado 

Quando se equaciona a intervenção do designer no sector artesanal, um dos pontos que emerge é o facto de os 

artesãos poderem estar a produzir para estilos de vida muito distanciados dos seus. Por isso surge o debate de 

quais devem ser os primeiros mercados em que os produtos artesanais devem ser introduzidos. 

Uma aproximação inicial aos mercados locais, orgânicos, pode garantir uma abordagem mais segura em relação 

aos mercados internacionais, por definição mais efémeros e instáveis. No entanto, num mercado global que cada 
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vez mais se organiza em nichos, a diferenciação e identidade particular dos produtos pode funcionar como uma 

mais-valia segura. 

A questão essencial é que um programa de design e artesanato deve criar condições e autonomia projectual para 

os artesãos, o que significa ter condições de pensar na criação de produtos, de modo a que a actividade responda 

às suas necessidades. Ou seja, os produtos desenvolvidos devem antes de tudo ir de encontro à sustentabilidade 

do artesão (Leon 2005:66). 

Muitas vezes, a colaboração do designer é feita apenas por curtos períodos de tempo e normalmente os produtos 

daí resultantes tem uma permanência muito breve no mercado. 

Embora a colaboração do designer com o artesão seja uma questão bastante complexa, não o pode distanciar por 

completo da sua produção tradicional original de tal forma que este se torne completamente dependente desta 

relação (UNESCO 2005: 7). O designer tem a responsabilidade de não alterar a visão criativa do artesanato, ao não 

optar por uma posição simplista de criação de produtos apenas desenvolvidos segundo o seu ponto de vista. 

Para além disso, a noção que ainda subsiste em alguns sectores, de associação do artesanato a sociedades 

atrasadas, em que os produtos industriais surgem como representantes de uma sociedade superior, tem que ser 

ultrapassada através de campanhas bem construídas. Deste modo, a ideia de intervenção do design no artesanato 

tem que servir de ponte entre este e mercados desconhecidos, mas também centrar-se no restabelecimento dos 

mercados locais. 

Esses mercados, actualmente estão repletos de artigos baratos na sua maioria provenientes do Oriente ou de 

países que praticam salários muito baixos. Logo, uma parte importante dessa colaboração assenta no estudo dos 

gostos e incentivo à compra desses novos produtos, assentes nas tradições artesanais locais. 

Um dos aspectos fundamentais da intervenção do Design no sector artesanal é a sensibilização do cliente, ou seja 

analisar que tipo de produtos compra, porquê, e o valor que estão dispostos a pagar por eles. Ainda subsiste a 

noção que os produtos artesanais ou que de algum modo estejam ligados à actividade manual deveriam ser mais 

baratos. O designer tem que ser capaz de ultrapassar esta limitação, ao juntar a esses produtos valor qualitativo, 

que os diferencie e que dê a hipótese às pessoas envolvidas de se dedicarem a estas actividades de uma maneira 

sustentável, ou seja que lhes garante a sua subsistência como actividade lucrativa (UNESCO 2005: 8). 

Intervenções: criatividade artesanal/ Design 

Sem dúvida que um ponto fulcral na discussão da colaboração entre design e artesanato consiste em saber em que 

bases assenta a criatividade do produto final do designer e do artesão. Aos designers foi incutida a perseguição por 

uma constante imaginação criativa, tendo como objectivo a criação de produtos “novos”. Para esse efeito são lhes 

dados conhecimentos técnicos e ferramentas para desenvolvê-los. 

Embora neste ponto as duas actividades convirjam, existe uma diferença fundamental, os artesãos, ao contrário dos 

designers, perpetuam as mesmas formas vezes sem conta e ambicionam atingir a perfeição manual pela repetição 

das tipologias de tal modo que estas sejam quase perfeitamente similares. 

Tendo em conta esta análise é necessário que os designers abdiquem um pouco da sua estrita individualidade 

criativa, enquanto os artesãos devem deixar que esta seja incluída nos projectos. Certamente que isso não significa 

descurar por completo a criatividade artesanal baseada numa visão própria e em técnicas e materiais específicos, 

mas tentar incorporar essas mais-valias de forma a revalidar uma produção de fusão entre artesanato e design. 

O que une o artesão e o artesanato é a cultura, se esta é descurada, isso pode significar uma descontextualização 

irreparável. O problema de alguns produtos lançados no mercado é que se desenvolveram tendo puramente 

preocupações económicas e não de criatividade. 
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Recuperar o valor dos produtos artesanais consiste na capacidade de melhorar as técnicas e documentação; 

recuperar motivos tradicionais, introduzir novos materiais, adoptar princípios económicos, sistemas de controlo de 

qualidade, planificação da comercialização e introdução de estratégias comerciais. Todas as intervenções feitas 

devem promover e não apagar o que é único em cada artigo artesanal. 

Esses produtos são mais do que matéria-prima e técnica, surgiram devido a uma necessidade cultural ou social e 

são reflexo de uma identidade inventiva única. Esses artigos na sua maioria apresentam uma boa qualidade e 

sentido estético, pois desenvolveram-se de forma harmoniosa num contexto próprio, evoluindo de acordo com as 

necessidades de uma determinada cultura e directamente relacionados com os valores da mesma (UNESCO 2005: 

8). Devem por isso evitar-se as abordagens meramente superficiais, que se limitam a “urbanizar” os produtos, a 

alterá-los de forma cosmética e até irresponsável. Cada produto deve ter uma semântica com raízes em contextos 

específicos (UNESCO 2005: 9). 

Intervenções: tecnologia e mudanças 

Actualmente existe uma atitude positiva generalizada em relação à modernização vinculada às mudanças 

tecnológicas. Embora subsistam discussões sobre a natureza e limite dessas alterações, a maioria das pessoas 

enfatiza a necessidade de novas abordagens. 

Relativamente às modificações tecnológicas que possam tocar a área artesanal, existe sempre um contexto crítico. 

Existe o receio que esses produtos, muitas vezes vinculados a uma população mais rural, possam ser descartados, 

pois são considerados fora de moda ou com mecanismos de produção antiquados. No entanto, na maior parte dos 

casos, o cliente que escolhe um produto industrial em detrimento de um artesanal, fá-lo por convicção de que a 

qualidade e durabilidade são maiores. Assim melhorando a qualidade dos materiais, frequentemente melhora-se a 

qualidade e a durabilidade de um produto, embora a técnica artesanal pudesse continuar a mesma. 

A tecnologia apropriada a tais situações deve ser, para além de viável do ponto de vista económico e possível, 

adaptada ao tecido socioeconómico da região e aos padrões das comunidades locais, o que se pode alcançar 

melhorando a tecnologia tradicional ou adaptando a moderna. 

Uma determinada tecnologia que se mostrou apropriada e eficaz num ambiente, não tem que ser necessariamente 

apropriada para uma zona onde o capital é escasso, os níveis técnicos baixos, os custos de funcionamento das 

máquinas elevados ou em que as capacidades de gerência e comercialização não estão totalmente desenvolvidas. 

Do mesmo modo, as tecnologias avançadas podem ser totalmente indicadas para a produção de base artesanal, se 

cobrirem por exemplo certas necessidades importantes, como a eliminação de trabalhos de grande esforço físico, 

promovendo a segurança e a adopção de processos que permitam conquistar mais tempo para a aplicação da 

perícia manual (UNESCO 2005: 10). 

 

Projectos Design e Artesanato 

Partindo das várias perspectivas de intervenção do design no âmbito artesanal, procura-se descrever seguidamente 

alguns projectos realizados neste âmbito, tendo em conta as diferentes abordagens ao tema, inserção da actividade 

no contexto profissional do designer e do artesão, bem como a metodologia de trabalho seguida. 
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Projecto EVOL 

“Velhas Técnicas Novos Conceitos” 

Este projecto nasceu do esforço local da autarquia de Fronteira para revitalizar o artesanato, como um dos eixos 

estratégicos de valorização e desenvolvimento do território, de modo a promover a cultura e identidade locais. Foi 

desenvolvido numa parceria entre a Câmara Municipal de Fronteira, a equipa de design EVOL, formada em 2003, e 

um grupo de artesãos da região.  

A iniciativa pretendeu lançar as bases para um entendimento entre a metodologia projectual do design e os 

conhecimentos ancestrais do artesanato. 

Desse modo, foram reunidos um grupo de designers e alguns artesãos da região, provenientes de diversas áreas, 

como a olaria, a tecelagem ou o trabalho da madeira, para que em conjunto pudessem desenvolver uma nova linha 

de produtos domésticos, que partisse da colaboração com o artesanato, mas que se integrasse no contexto e 

linguagem material actuais. Um dos principais desafios do projecto foi conciliar as diferentes expectativas e 

abordagens de artesãos e designers.  

Os artesãos participaram activamente na definição e aperfeiçoamento dos produtos, através de laboratórios de 

trabalho conjuntos e de visitas regulares dos designers às oficinas. Assim, os vários produtos nasceram da 

colaboração efectiva entre as duas partes, já que o artesão não assumiu o papel de mero executante, como 

acontece em muitos casos. 

Esta iniciativa reveste-se de um significado mais amplo, pois manifesta um interesse cada vez mais maior pela 

nossa cultura popular e identidade, o que é reforçado pelo facto de ter sido empreendida pelas autoridades locais, 

que foram capazes de reconhecer os meios de desenvolvimento oriundos da sabedoria popular e não apenas 

dependentes de investimentos tecnológicos externos. Assim, a revitalização artesanal surge como uma mais-valia e 

o artesanato como dinamizador de uma produção de grande qualidade (VTNC 2005:web). Desta parceria resultaram 

vários trabalhos publicados num catálogo físico e também através do sítio online do projecto, dos quais passo a 

destacar alguns. 

 

R-pasto 

Um dos projectos que julgo mais interessantes diz respeito à reformulação da tradicional manta do pastor numa 

versão contemporânea (Fig. 137). Esta pode ser usada para cobrir um sofá ou como saco-cama, visto que dispõem 

de compartimentos para as almofadas. Surgiu da colaboração entre a artesã Teresa Branquinho e a Evol. Foi 

totalmente tecida em tear manual com lã de ovelha e tingida com plantas (VTNC 2005). 

  

Um dos aspectos que considero mais relevante neste 

projecto é a transposição de um objecto de trabalho 

vinculado a um contexto rural para um ambiente 

contemporâneo e de ócio. O que vem explorar a noção 

de que mesmo que a função para que uma peça 

artesanal foi originalmente criada se tenha extinguido, 

podem ser encontradas alternativas viáveis para a sua 

utilização, sem que seja descaracterizada. 

 

Figura 137 – R-Pasto (VTCN 2005) 
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Neste caso a opção foi encontrar um novo contexto para uma utilização e funcionalidade já comprovada dos 

materiais tradicionais. Criou-se um equilíbrio entre as capacidades manuais do artesão e as necessidades 

projectuais exigidas aos produtos no mercado actual. 

 

B-Ball 

Outro dos projectos desenvolvidos, este na área da olaria, foi a de peças em 

barro vermelho da região (Fig.138). Este resultou da parceria com o Mestre Xico 

Tarefa. 

Uma das peças produzidas foi um Jarrão em barro vermelho. A peça ganha 

notoriedade pela expressividade do material em bruto e pela exploração das 

possibilidades da roda do oleiro através da procura de novas formas (VTNC 

2005:web).  

 

 

Neste caso, explorou-se essencialmente a sabedoria técnica do artesão em torno da criação de formas orgânicas, 

que para além de irem de encontro á linguagem do design são as que melhor se adaptam à roda do oleiro e para as 

quais já existe uma predisposição natural. 

 

Projecto “EXPERIMENTA O CAMPO” 

“Saibamos nós preservar a existência do artesanato e promover o seu desenvolvimento antes da sua 

extinção…” 

O Projecto “Experimenta o Campo” tem uma componente multicultural, pois resultou da colaboração entre três 

entidades; o CENTA, Centro de Estudos de Novas Tendências Artísticas”, a ESAD.CR. Escola Superior de Artes e 

Design das Caldas da Rainha e artesãos da Beira Interior Sul e Alto Alentejo. 

A primeira iniciativa levada a cabo por este projecto foi uma residência de antropologia dos alunos da licenciatura 

em Design da ESAD.CR. que se desenvolveu durante o mês de Maio de 2006. Durante este período, os alunos 

puderam observar e estudar a vida e trabalho dos artesãos, bem como a sua integração no quotidiano das 

comunidades locais. O trabalho culminou na elaboração de dossiers baseados na recolha feita. A esta iniciativa 

seguiu-se outra do mesmo género, mas desta vez alargada aos recém-licenciados e que contava já com as 

experiências adquiridas anteriormente. 

Deste modo, procedeu-se à elaboração de protótipos nascidos da colaboração entre as duas áreas. A partir desta 

ligação mais estreita entre os alunos de design, designers recentes e artesãos foi possível determinar as áreas a 

intervencionar e os conceitos que deveriam ser explorados em cada caso. 

Os projectos desenvolveram-se em quatro áreas; olaria, trabalho em faixa de feltro, tecelagem em linho e cestaria 

em castanho. Desta parceria para além da produção material e do registo gráfico e descritivo das actividades 

nasceu também uma exposição de carácter itinerante como forma de divulgar o projecto (CÂMARA MUNICIPAL DE 

NISA 2006:Web). 

Nos dois projectos aqui apresentados, que surgiram dessa colaboração, ressalta o uso criativo dos materiais em 

novas formas. Para além disso, em ambos está presente a vertente lúdica inerente à própria funcionalidade.  

Figura 138 – B-Ball (VTCN 2005) 
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Por um lado, o banco que emprega o entrelaçado tradicional da cestaria (Fig.139), explora a forma normalmente 

vinculada às selas dos cavalos, para criar uma versão moderna da cadeira de baloiço. Cria um compromisso entre a 

linguagem contemporânea do design e a identidade de objectos característicos da nossa cultura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No conjunto do saleiro e pimenteiro realizados em barro brinca-se com a forma do puxador, para criar uma forma 

harmoniosa e ergonómicamente correcta, sem descurar a funcionalidade tradicional (Fig. 140).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avantcraft 

 “ Jovens designers, novas formas, novos modos, novos tempos para a Cultura Atlântica” 

Este é um projecto de parceria entre artesanato e design, mas que se realizou num âmbito geográfico mais alargado 

do que os anteriores. É um projecto europeu no qual participaram Irlanda, França, Espanha e Portugal. Iniciou-se 

em 2005 e culminou em 2007 com uma exposição, que decorreu em simultâneo em todos os países participantes. 

Pretendeu impulsionar uma melhoria na competitividade dos produtos artesanais de cada país, mas inserindo-os ao 

mesmo tempo numa identidade mais ampla. A iniciativa efectivou-se através de estudos de mercado, pesquisa de 

novas tecnologias e da cooperação produtiva partilhada por designers e artesãos, que deverá ser feito através de 

uma rede de cooperação transversal aos vários países envolvidos, para que através de parcerias conjuntas se 

possa fomentar o desenvolvimento local. 

Figura 139 – banco (Nisa) 

Figura 140 – saleiro e pimenteiro (Nisa) 
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Este percurso incorporou várias fases. Passou inicialmente pela formação do núcleo central do projecto constituído 

por artesãos e designers, tendo em vista a criação de um banco de imagens para analisar a identidade local, 

recursos disponíveis e tendências de mercado. Numa segunda fase foram realizados workshops com vista ao 

desenvolvimento de colecções, tendo como base abrangente a identidade atlântica, não só através dos produtos, 

como da própria comunicação visual presente nas embalagens ou logótipos. 

Na fase conclusiva, o objectivo principal foi consolidar projectos de inserção das colecções produzidas através de 

micro e pequenas empresas em cada país, mas com uma campanha de promoção internacional conjunta (CEARTE 

2007:web). 

 

Conclusão 

No projecto “Novas técnicas Velhos Conceitos” não é descurada nem a participação do design nem a do artesanato, 

mas procura-se alargar a área de intervenção de ambas, através da procura das características que levem a um 

ponto de encontro. Surge do contexto de uma procura cada vez maior por parte dos designers de formas 

alternativas de produção, muitas vezes assentes em pequenas séries de produtos e em linhas próprias, que 

assegurem a viabilidade da actividade, enquanto os artesãos procuram revitalizar a produção, de modo a que esta 

não ganhe um estatuto de estagnação definitiva. 

Nos dois projectos apresentados, em que são empregues técnicas de cestaria e olaria, transparece também a 

preocupação em não afastar o artesão da percepção das necessidades a que os produtos se destinam, pois embora 

estejam englobados numa outra realidade quotidiana, as funções previstas inserem-se nas da esfera habitual do 

produto original. 

Na iniciativa “Experimenta o Campo” uma das componentes que creio mais importantes é a tentativa de 

consciencializar os designers e aqueles que ainda se vão iniciar na profissão sobre a importância dos saberes 

tradicionais como base para a cultura material contemporânea e para a definição de novos projectos. 

A cultura artesanal deve surgir não só como fonte de inspiração, mas também como matriz de aprendizagem e de 

formação, pois só conhecendo a história e antepassados da produção dos artefactos que nos identificam é possível 

inovar. 

Denota-se também, que a elaboração dos projectos não foi restringida pelo conformismo das formas pré-existentes 

ou pelas limitações que pudessem ser impostas na criação de formas que vão além da esfera habitual do artesão. 

Os objectivos do programa AVANTCRAFT são os que mais diferem das outras iniciativas analisadas, pois para além 

de estimular a revitalização local do artesanato, pretende promover a identidade ampliada do “Espaço Atlântico” 

inserindo a produção material de cada país num património, cultura e paisagem partilhado por todos. 

No entanto, é interessante constatar que, em todos eles, os processos artesanais surgem como elementos 

privilegiados na capacidade de conferir qualidades visuais, tácteis e emotivas aos produtos, características que se 

posicionam cada vez como mais importantes num contexto generalizado de produção massificada indiferenciada. 

Partindo da análise destes projectos, nos quais se concretizou a colaboração entre design e artesanato, bem como 

da análise específica dos casos de estudo relativos à cestaria descritos no capítulo anterior, parte-se para a 

aplicação ao caso específico da cestaria de Entre Douro e Minho. 
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4.3 Medidas de Aplicação à Cestaria de Entre Douro e Minho - conclusão 

Um programa de colaboração entre design e artesanato para contribuir efectivamente para a mudança sustentada 

quer dos produtos artesanais, quer das condições de vida dos próprios artesãos, deve assentar em determinados 

parâmetros tendo em vista o solucionar dos maiores problemas envolvidos no processo.  

Uma intervenção na área da cestaria, mais concretamente na produção da região de Entre Douro e Minho terá o 

compromisso de respeitar o significado e conteúdo cultural e humano, de modo a tornar viável a sua subsistência.  

Para além da importância como expressão de identidade de uma cultura, esta actividade pode também significar a 

criação de empregos sustentados na revitalização da produção. No entanto, como já exposto, não se pretende 

manter produtos a qualquer custo, ainda que já extintos, em nome deste princípio.  

A análise focou-se essencialmente na produção de Entre Douro e Minho, na cestaria de madeira rachada, cestaria 

grossa, e na de açafates, cestaria fina, pois ambas representam uma produção diferenciada, capaz de expressar a 

individualidade cultural e social da região. 

A defesa da cestaria como área a explorar através do design consiste em dotá-la dos meios necessários para que 

subsista de forma rentável e com recurso diminuto a ajudas subsidiárias, pois de contrário não estaríamos nem a 

seguir os pressupostos comerciais inerentes ao design nem ao artesanato, mas antes a ingressar numa vertente 

mais museológica da questão, que não se pretendeu focar neste trabalho, contexto no qual esse tipo de ajuda 

intensiva em torno da conservação dos produtos faz mais sentido. 

A reestruturação da produção não depende apenas de projectos pontuais de curta duração entre artesãos e 

designers, por isso, embora a opção de desenvolver um produto em colaboração com um artesão fosse uma 

situação a equacionar como forma de conclusão deste trabalho, verifiquei através da recolha que fiz que seria neste 

caso mais proveitoso delinear um programa de esforços a ser implementado como um todo, em torno da cestaria, 

que pudesse contribuir para a realização de futuros projectos.  

Essa proposta assenta essencialmente na ideia de unidades artesanais comunitárias, que incluam oficinas 

experimentais vinculadas à produção cesteira de Entre Douro e Minho, integradas nas comunidades locais, como 

ponto de partida entre artesãos e designers, mas que estejam também acessíveis à comunidade local, que poderá 

acompanhar os projectos. 

Na cestaria, como em outras actividades, o tipo de produtos resultantes, principalmente no que diz respeito à 

cestaria grossa, muito ligada às actividades do sector primário, deixaram de fazer sentido a nível funcional. O caso 

da canastra é um bom exemplo disso, estando originalmente vinculado à venda ambulante, surge hoje como 

dispensável e mesmo desaconselhável face a outros materiais poliméricos capazes de assegurar uma melhor 

conservação e transporte. 

De outra forma, também a cestaria fina, tendo como exemplo o açafate, embora possa ainda estar presente de 

forma pontual como contentor para o pão, deixou de ter a relevância que tinha no contexto quotidiano ao ser 

substituído por outras formas e outros materiais. Logo, é necessário, para que a actividade perdure adaptar os 

produtos a outro tipo de funções, que devem passar essencialmente pelo valor expressivo e simbólico e pela 

construção de uma imagem ligada à qualidade. 

Nos casos de estudo analisados foi possível identificar pontos de convergência em relação ao momento que 

atravessa o sector, que eram partilhados por todos os cesteiros. Todos eles, embora de formas diferentes, 

ingressaram na profissão por via familiar, mas a continuidade da actividade encontra-se comprometida para as 

gerações mais novas, pois embora algum descendente possa ter aprendido o ofício, não existe vontade ou a 
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perspectiva de se dedicaram inteiramente à profissão, até porque esta não assegura minimamente a estabilidade 

económica. 

Por outro lado, esta é uma actividade que, mesmo no que toca à cestaria fina, envolve um grande dispêndio de 

tempo, o que na cestaria grossa se alia ao esforço físico gasto na preparação das matérias-primas. Estes factores 

aliados à pouca viabilidade económica e à falta de condições dos espaços de trabalho, levam a que os cesteiros 

desistam da profissão mais cedo. Em relação à produção, em muitos casos não conseguem escoar as peças que 

fabricam, pois estas não são correctamente divulgadas, não há a veiculação de uma mensagem de qualidade que 

chegue ao consumidor e também não são capazes de dar vazão a encomendas maiores que pudessem surgir, pois 

trabalham isolados, sem nenhum tipo de apoio. 

Assim, as acções em prol da actividade devem corresponder não só ao provimento de bens e serviços, mas 

também a um envolvimento efectivo dos principais intervenientes: artesãos, designers e comunidade. Sendo 

necessário definir previamente as linhas de acção do mesmo. 

Deve assentar inicialmente na necessidade de conhecer mais profundamente a área e tipo de produto a 

intervencionar. Este plano deve ser composto por vários passos, à semelhança do método projectual seguido pelos 

designers, e tal como este não deve ser estático, ou seja deve ser sempre possível voltar a uma das etapas, se esta 

necessitar de ser redefinida; 

 

1. Pesquisa  

 

- Produção cesteira da região;  

- Artesãos; 

- Processos de produção mais característicos; 

- Tipologias a intervencionar; 

- Pesquisa de mercado; artesanato original, intervenções artesanato/design, artesanato/arte. 

Uma pesquisa qualitativa de menor escala permite obter indicadores fiáveis, ao ser elaborada junto dos principais 

pontos de venda de um dado tipo de artesanato. 

 

2. Condições Físicas e Agregação de Conhecimento  

 

Numa segunda fase é necessário implantar medidas estruturais, tendo em vista a sustentabilidade do projecto num 

âmbito mais alargado através de infra-estruturas, tecnologia e design; 

 

- Unidades Artesanais Comunitárias 

Estas unidades devem funcionar como o cerne de todo o projecto, incorporando as condições que fomentem a 

partilha e troca de conhecimentos entre os artesãos, bem como o aperfeiçoamento da produção. Devem também 

promover a aprendizagem de futuros cesteiros, bem como levar à agregação de novos saberes das áreas do design 

ou do marketing. Estas devem incorporar uma série núcleos descritos seguidamente; 

 

 

 

 

 

 



 

126 

 

- Núcleos para recolha, preparação e organização da matéria-prima; 

 

Os cesteiros estão dependentes da oferta dos fornecedores, geralmente locais, o que pode significar diferentes 

graus de qualidade dos produtos e o uso de fibras vegetais e espécies de madeiras alternativas, que contrariam o 

tipo de produção característica, o que podem também ditar uma qualidade inferior dos produtos.  

A criação de núcleos locais de recolha, processamento mecanizado e distribuição de matérias-primas pode garantir 

uma maior qualidade dos produtos, para além de auxiliar o cesteiro, principalmente o que trabalha com madeiras, 

com a parte mais morosa e desgastante do ponto de vista físico, a preparação das matérias-primas.  

Os produtores são também beneficiados, ao canalizarem as matérias-primas para uma unidade local de venda 

ligada aos vários artesãos e designers, potenciais compradores. Deste modo, está-se também a fomentar o 

desenvolvimento local através do uso de matérias-primas da região, às quais se pretende que no futuro esteja 

subjacente uma procura constante. No que se refere às espécies arbóreos tradicionais, ao voltarem a fazer parte da 

economia do lugar, garante-se a sua manutenção.  

No entanto, embora seja benéfico para os artesãos que a extracção das matérias-primas e as actividades mais 

exigentes a nível físico que as envolvam sejam levadas a cabo por terceiros, deve persistir o contacto entre o 

artesão e a matéria que vai dar origem ao produto, o que lhe permite exercer uma posição de controlo em relação 

ao mesmo, não o desajustando também da realidade da actividade que sempre conheceu. 

Para que essa relação prevaleça, a escolha das matérias-primas no seio dessas centrais deve passar pelos 

artesãos, que assumindo essa função de forma rotativa e organizados em pequenos grupos, de duas ou três 

pessoas, de modo a que não se incorra no risco de centralizar os fornecedores apenas num leque restrito, motivado 

por relações de vizinhança. 

Em relação aos açafates, cestaria de varas finas, o provimento de material implica outro tipo de medidas. 

Habitualmente os cesteiros não compram esta matéria-prima, mas plantam-na nos terrenos envolventes às oficinas. 

Neste caso o perigo tem mais a ver, com o crescimento contínuo da área urbanizada, de forma muitas vezes 

desordenada, o que pode num futuro não muito distante significar que estas não estejam tão acessíveis ao uso 

pelos cesteiros. Deste modo devem ser preservados terrenos, dentro das comunidades, com essas espécies 

vegetais.  

 

- Melhoria das Condições de trabalho; 

 

Devem ser criadas oficinas de trabalho para os cesteiros, conjuntas ou individuais, dependendo do grupo em causa 

que reproduzam as condições de trabalho originais, ou de preferência optar pela reabilitação das oficinas ou 

espaços de trabalho dos próprios artesãos, o que não representa de modo nenhum um grande esforço económico, 

visto que se tratam de actividades que requerem poucas ferramentas ou estruturas físicas. 

As condições de trabalho deficientes associadas à maior parte destes artesãos que ainda trabalham, como espaços 

mal iluminados, muito quentes no Verão e frios no Inverno levam também à redução do volume de produção, ainda 

que indirectamente. Deste modo, contribui-se também para a melhoria das condições de saúde, para o alargamento 

do período de trabalho e até para a melhorar a imagem da própria actividade. 

Este tipo de unidade subentende uma supervisão realizada pelos próprios produtores organizados em cooperativas. 
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- Criação de Oficinas de experimentação (oficinas de teste de novos produtos e de aperfeiçoamento de 

técnicas de produção); 

 

O objectivo destas unidades é experimentar e desenvolver novas linhas de produtos, através da partilha de 

conhecimentos entre artesãos e designers, ao mesmo tempo que se procuram tecnologias de produção mais 

adequadas. Pretende-se que cada uma das actividades possa sair para além do seu próprio núcleo de acção 

habitual. Essa experimentação pode mesmo passar pela pesquisa de funções que os cestos já tiveram, um caso 

bastante evidente é o das canastras, outrora usadas como berço, que podem ditar a linguagem de mobiliário 

contemporâneo para criança. 

A cestaria de Entre Douro e Minho agrega formas de construção muito específicas, como sendo a ligada às 

canastras ou aos açafates, que necessitam também ser sistematizadas por etapas de construção, de forma a 

poderem ser aplicadas a outros produtos e mesmo estudadas enquanto potencial para novas formas de produção. 

 

- Criação de núcleos de Design e inovação para o artesanato; 

 

Estes núcleos, laboratórios de design, devem ter como principal missão relançar a competitividade do produto 

artesanal através do diagnóstico de cada situação, pesquisa e recolha de informação técnica. 

Devem privilegiar também a ligação com a sociedade, possibilitar a ligação com as escolas e universidades, como 

fonte privilegiada de angariação de recursos humanos e apoio técnico.  

 

3. Capacitação dos Intervenientes 

Feita a análise alargada da produção artesanal e provimento das condições físicas e humanas para o seu 

desenvolvimento é necessário que os artesãos estejam capacitados a nível social e técnico, para poderem contribuir 

para o processo de forma optimizada, o que pode ser feito através de; 

- Cursos de habilitação para artesãos; 

- Visitas a outros projectos na mesma área (nacionais ou internacionais); 

- Participação em seminários 

 

4. Comercialização dos Produtos 

Embora a comercialização do produto seja à partida a última fase e aquela em que se verifica o sucesso ou 

insucesso dos esforços feitos anteriormente aquando da pesquisa e do desenvolvimento, esta deve ser 

equacionada desde um estado preliminar do desenvolvimento do mesmo.  

 

Identidade/ Diferenciação 

A promoção e comunicação dos produtos deve ser assegurada através da criação de uma identidade visual própria, 

que deve ser construída tendo por base vários parâmetros; 

- Agregação de valor qualitativo aos produtos (embalagens, contextualização cultural dos produtos e 

actividades agregadas) 

A cestaria, e em especial a de Entre Douro e Minho, está associada a condições sociais muito específicas, entre 

rituais religiosos e profissões tradicionais. Os açafates, por exemplo, estão ligados aos rituais de benzedura do pão 

ou ao acondicionamento dos enxovais, enquanto as canastras estão ligadas à venda ambulante de peixe ou pão e 

também às práticas agrícolas. Deste modo, seria interessante que a comunicação dos produtos privilegiasse estas 
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ligações, através de embalagens ou de brochuras que trouxessem esse universo ao consumidor actual. Esse tipo de 

iniciativa ajuda a estreitar a relação entre o consumidor e o produto. 

- Criação de uma plataforma virtual (home-page) e/ou de um blog ou venda electrónica 

Actualmente a linguagem virtual, principalmente a vinculada aos blogs, permite uma interacção mais efectiva com o 

público. O consumidor, ao ser integrado no dia-a-dia dos artesãos, ao acompanhar as suas vivências e a evolução 

dos produtos, cria uma ligação mais próxima com os mesmos, o que se concretizará num maior volume de vendas 

se essa plataforma permitir a compra directa dos produtos 

- Assegurar a manutenção dos produtos 

A actividade cesteira sempre assegurou a reparação e manutenção dos produtos, o que de facto se constituía como 

uma etapa natural do processo, visto que o cesteiro geralmente estava integrado na comunidade de onde eram 

oriundos os seus clientes. Essa ligação, patente em relação também a outros produtos, foi-se perdendo, mas agora 

cada vez mais o serviço personalizado torna-se essencial como forma de distinção no mercado. Desta forma, 

assegurar a manutenção dos produtos, promovendo a ligação com a origem é uma maneira de revalidar a qualidade 

dos bens. 

 

- Realização de concursos entre os artesãos 

Este tipo de iniciativa permite ao mesmo tempo que os artesãos vejam reconhecido o seu trabalho, constatem o 

sucesso na colaboração com outras áreas, mas também os impele a melhorar sempre mais, através de uma 

competição saudável. 

Para além destas iniciativas é também necessário assegurar a venda dos produtos através do seu correcto 

posicionamento no mercado; 

- Criação de Show-rooms e de unidades de venda temporária  

- Participação em feiras internacionais de design 

- Projectos de franchising de produtos 

Um dos pontos centrais num plano que procura dar um novo ímpeto ao artesanato local é a parte comercial do 

processo, pois este é o objectivo e fim de qualquer actividade. É essencial criar pontos de venda que integrem os 

circuitos comerciais mais importantes dentro de uma dada região. Ao mesmo tempo, deve ser produzido material 

promocional como catálogos de produtos e folhetos. 

 

Em suma, o aspecto mais importante que trespassa este projecto é a tentativa que seja compreensível tanto pelo 

artesão e pelo designer que nele intervém, como também pelos consumidores e pela comunidade em que se insere. 

A produção cesteira de Entre Douro e Minho deve essencialmente aproximar-se do público através de medidas 

simples, que assentem no potencial de diferenciação, pois só através da veiculação de uma identidade própria é 

possível criar algum tipo de demarcação produtiva. 
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Guião Entrevista aos Artesãos 
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Guião Entrevista 

Artesãos: Maria Isabel Soares, José Teixeira, Joaquim Ribeiro 

Com que idade começou a dedicar-se a esta actividade? 

Existia uma tradição familiar de cestaria na família?  

Dedica-se exclusivamente a esta actividade? Já teve ou tem outra ocupação remunerada? 

O processo de aprendizagem foi difícil? 

Ensinou a técnica a alguém?  

Os preços que pratica são contabilizados á hora ou á peça? Entre que valores variam os preços? 

Quais as matérias-primas que usa? Como as obtém? 

Quais os processos de preparação necessários para que a matéria-prima fique pronta a 

trabalhar? 

Quais as ferramentas que utiliza e qual a sua função? 

 

Guião Entrevista 
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ANEXO B 

Diário da República nº 299 
 

Portaria nº 1099/80 
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ANEXO C 

Diário da República nº129 
 

Decreto-Lei nº 154/81 
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ANEXO D 

Diário da República nº142 
 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 236/82 
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ANEXO E 

Diário da República nº187 
 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 136/97 
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ANEXO F 

Diário da República nº 34 

Decreto-Lei n.º 41/2001 
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ANEXO G 

Diário da República nº 89 

Decreto-Lei n.º 110/2002 
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ANEXO H 

Diário da República nº 237 

Portaria n.º 1193/2003 
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ANEXO I 

Diário da República nº 63 

Decreto-Lei n.º 97/2007 
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