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1.	  Percurso	  biográfico

Tomás 	   Júlio	   da	   Costa 	   Leal	   da	   Câmara	  
nasceu	  em	  Pangin	  (Nova	  Goa),	  em	  30	  de	  
Novembro	   de 	   1876,	   sendo	   filho	   de	  
Eduardo	   Inácio	  da	  Câmara 	  e 	  de 	  Emília	  
Augusta	   Leal.	   Transferindo-‐se	   a 	   sua	  
família	  para 	  Lisboa	  em	  1882,	  o	  pai 	  era	  
um	  oficial 	  do	  Exército	  português	  natural	  
dos 	  Açores	   e	   descendente 	  de	   um	   dos	  
bravos 	  militares 	  liberais 	  desembarcados	  
na	   praia	   portuense	   do	   Mindelo	   em	  
1833,	   e 	   a	   mãe	   pertencia	   a	   uma 	   das	  
famílias 	  residentes 	  mais 	  pres=giadas	  da	  
sociedade	  luso-‐goesa.Falecido	  o	  pai 	  em	  
1895,	  em	  combate 	  militar	  durante	  o	  cumprimento	  do	  dever	  de	  segurança 	  territorial 	  e	  
então	  destacado	  em	  Timor,	  Leal 	  da	  Câmara	  abandona	  defini=vamente	  a	  sua	  formação	  
universitária 	  segura 	  em	  Agronomia	  e	  Veterinária,	   entretanto	   iniciada,	   enveredando	  
pela 	   instabilidade	   sócio-‐profissional	   do	   jornalismo,	   onde	   afirmou	   a	   sua 	   inata	  
irreverência 	   arjs=co-‐intelectual 	   patente	   desde	   cedo,	   aliada	   ao	   ideal	   libertário	   do	  
republicanismo.	  

Assim,	  é	  no	  âmbito	  humorís=co	  do	  Desenho	  caricatural	  e 	  da 	  crí=ca 	  sócio-‐polí=ca 	  que	  
Leal 	  da	  Câmara	  se	  notabiliza,	  exilando-‐se	  em	  1898	  em	  Espanha,	  coagido	  pela	  urgente	  
iminência 	   do	   degredo	   consequente	   do	   mandato	   judicial	   de	   captura 	   e	   detenção	  
aprisionantes.	   Posteriormente,	   radica-‐se	   em	   1901	   em	   Paris,	   metrópole	   arjs=co-‐
literária	  da	  Europa,	  aproveitando	  a 	  celebração	  da 	  respec=va	  Exposição	  Universal 	  e 	  aí	  
permanecendo	  por	   dez	   anos,	   pontuados	  pelo	  amplo	   reconhecimento	   intelectual 	  do	  
seu	  trabalho	  gráfico.

Após 	  a 	   implantação	   da 	  República 	  Portuguesa,	   em	   5	   de 	  Outubro	   de	   1910,	   Leal 	  da	  
Câmara 	  regressa	  a 	  Lisboa	  no	  ano	  seguinte,	  voltando	  a	  Paris	  em	  1913,	  desiludido	  pela	  
manifesta 	  indiferença 	  cultural 	  das 	  elites 	  sociais 	  nacionais,	   consequente 	  da	  dramá=ca	  
iliteracia 	  generalizada	  vigente.	  Em	  1915,	  face	  ao	  violento	  deflagrar	  da	  Primeira 	  Guerra	  
Mundial 	  no	  ano	  anterior	  e 	  do	  seu	  consequente	  quo=diano	  bélico	  instabilizante	  após 	  o	  
envolvimento	  francês,	  regressa 	  novamente	  a 	  Portugal,	  fixa-‐se	  em	  Leça 	  da 	  Palmeira	  e	  
integra	  círculos	  arjs=cos	  de	  pendor	  humorista	  e	  modernista.

Em	  1919,	  Leal 	  da 	  Câmara 	  opta	  pela	  docência 	  no	  Porto,	  ministrando	  as 	  disciplinas 	  de	  
Desenho	   Industrial 	   na	   Escola	   Industrial 	   do	   Infante	   D.	   Henrique	   e 	   de	   Desenho	  
Ornamental 	  na	  Escola	   Industrial 	  de 	  Faria	  Guimarães,	   transferindo-‐se 	  para 	  Lisboa 	  no	  
ano	  seguinte,	  para 	  a 	  Escola	  Industrial 	  de 	  Fonseca	  Benevides,	  onde	  ensinará 	  até	  à 	  sua	  
aposentação	  legal	  por	  limite	  de	  idade	  em	  1946.	  

Naquele 	  mesmo	   ano	  de 	  1920,	   consorcia-‐se	   com	   a 	  enfermeira	  militar	   e 	  professora	  
primária 	   Júlia	   Conceição	   Pinto	   da	   Fonseca	   Amaral 	   Dias 	   de	   Azevedo,	   secretária	  
par=cular	  e	  depois	  afilhada	  da	  sufragista	  e	  autora	  Ana	  de	  Castro	  Osório.
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Em	  1923,	  Leal 	  da 	  Câmara	  adquire	  um	  an=go	  casal	  popular	  saloio	  na	  Rinchoa,	  junto	  à	  
localidade	  sintrense	  de	  Rio	  de	  Mouro,	   onde 	  reside 	  desde	  1930,	   instala	  a	  sua	  oficina	  
gráfica 	   e	   plás=ca	   (acessível 	   ao	   público	   como	   Museu	   desde	   1945),	   reúne	  
frequentemente 	  uma 	  tertúlia 	  cultural 	  diversificada	  frequentada	  por	  várias 	  figuras 	  da	  
intelectualidade	  portuguesa,	  e 	  desenvolve	  uma 	  intensa 	  ac=vidade 	  urbanizadora 	  face	  à	  
localidade	   rural 	   envolvente	   e 	   valorizante	   da 	   auten=cidade	   iden=fica=va 	   da	   sua	  
respec=va	  sociedade	  campesina.	  

Em	   1944,	   é 	   agraciado	   como	   Membro	  Honorário	   da 	  Academia 	  Espanhola	   de 	  Belas	  
Artes,	  bem	  como,	  três 	  anos	  depois,	  pela	  Sociedade	  Nacional 	  de 	  Belas 	  Artes,	  ins=tuição	  
congénere 	  portuguesa,	   com	  um	  colóquio	  e	  uma	  exposição	  retrospec=va 	  da 	  sua 	  obra	  
arjs=ca.

Falecendo	   na 	   sua	   residência	   rinchoense,	   em	   21	   de	   Julho	   de	   1948,	   e	   sendo	  
subsequentemente 	  sepultado	  no	  cemitério	  de	  Belas,	  Leal 	  da	  Câmara 	  conclui 	  a 	  longa 	  e	  
abrangente	  ac=vidade	  de	   uma	   intensa 	  obra 	  pluridisciplinar	   como	  pintor,	   cartazista,	  
desenhador,	   caricaturista,	   ar=sta	   gráfico,	   conferencista,	   etnógrafo,	   jornalista,	  
promotor	  cultural,	  urbanista,	  pedagogo	  e	  metodólogo.

2.	  Carreira	  docente

Leal 	  da 	  Câmara	  inicia 	  a 	  sua 	  carreira 	  docente 	  técnico-‐profissional 	  no	  Porto,	   na 	  Escola	  
Industrial	  do	  Infante	  D.	  Henrique 	  (convidado	  por	  Eduardo	  Santos 	  Silva,	  an=go	  Ministro	  
do	  Governo	  da	  República,	   catedrá=co	  da 	  Faculdade 	  de	  Ciências 	  da	  Universidade	  do	  
Porto	   e	   então	   Presidente 	   da 	   Câmara	  Municipal	   do	   Porto,	   subs=tuindo	   o	   falecido	  
Ângelo	  Coelho	  de 	  Magalhães 	  Vidal),	   primeiro	  como	  professor	   interino	   de	  Desenho	  
Ornamental 	  e	  de 	  Desenho	  Geral 	  Elementar,	  entre	  7	   de 	  Abril 	  e	  8	   de 	  Maio	  de	  1919,	  e	  
depois 	  na	  Escola 	  Industrial	  de	  Faria 	  Guimarães,	  como	  professor	  =rocinante	  de	  Desenho	  
Ornamental,	  entre	  2	  de	  Junho	  de	  1919	  e	  30	  de	  Abril	  de	  1920.

Posteriormente 	  transferindo-‐se	  para	  Lisboa,	   torna-‐se	  professor	   =rocinante 	  provisório	  
de	  Desenho	  Ornamental 	  na 	  Escola 	  Industrial 	  de	  Fonseca	  Benevides 	  em	  21	  de	  Outubro	  
de	  1920	  (subs=tuído	  o	  seu	  falecido	  amigo,	   colega	  ar=sta	  e	  docente	  Manuel 	  Gustavo	  
Bordalo	  Pinheiro),	  =rocinante	  defini=vo	  entre 	  15	  de	  Outubro	  de	  1923	  e 	  31	  de	  Julho	  de	  
1924,	  sendo	  nomeado	  professor	  efec=vo,	  por	  urgente	  conveniência 	  de	  serviço,	  em	  21	  
de	  Novembro	  de	  1925.

Subsequentemente,	  a 	  efec=vação	  profissional	  de	  Leal 	  da 	  Câmara,	  com	  a	  obtenção	  do	  
estatuto	   pedagógico	   oficial	   de	   Arte	   Aplicada 	   pela 	   Escola 	   Industrial	   de	   Fonseca	  
Benevides,	  formalizou-‐se	  em	  21	  de	  Junho	  de	  1930	  e	  ele 	  adquiriu	  o	  estatuto	  provisório	  
de	  professor	  metodólogo	  de	  Desenho	  e 	  Tecnologias 	  em	  13	  de	  Setembro	  de 	  1932,	  que	  
se 	   efec=va	   em	   24	   de	   Janeiro	   de	   1935,	   bem	   como	   o	   de 	   professor	   de	   Desenho	  
Profissional 	  e	  Ornamental 	  Especializado	  e 	  de	  Tecnologias 	  e	  de 	  Es=los 	  em	  1	  de 	  Outubro	  
de	  1936.

Paralelamente,	   Leal	   da 	   Câmara 	   fora	   também	   Director	   das 	   Oficinas	   de	   Lavores	  
Femininos 	  desde	  Outubro	  de	  1924,	   Secretário	  interino	  do	  Conselho	  Escolar	  da 	  Escola	  
Industrial	  de 	  Fonseca 	  Benevides	  desde	  29	  de 	  Junho	  de	  1929,	  bem	  como	  Secretário	  do	  
respec=vo	  Conselho	  Administra=vo	  desde	  23	   de 	  Abril 	  de 	  1926,	  Presidente	  da 	  Secção	  
Cultural 	  da	  respec=va	  Caixa 	  Escolar	   desde 	  1934,	  e	  Vogal	  de	  júri 	  de 	  Exames 	  de	  Estado	  
dos 	   1.º	   e 	   4.º	   grupos	   do	   Ensino	   Técnico	   Profissional 	   desde 	   9	   de	   Abril 	   de	   1937,	  
aposentando-‐se	  depois	  em	  21	  de	  Março	  de	  1946.
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Adicionalmente,	   Leal	   da	   Câmara 	   fora	   ainda	   representante 	   da 	   Escola 	   Industrial 	   de	  
Fonseca 	  Benevides	  na	  Secção	  Industrial 	  do	  Conselho	  Superior	  do	  Ensino	  Industrial 	  e	  
Comercial 	   do	   Ministério	   do	   Comércio	   e	   Comunicações 	   desde	   Fevereiro	   de	   1929,	  
membro	  da	  Comissão	  Permanente	  do	  mesmo	  Conselho	  desde 	  Julho	  de 	  1929,	  membro	  
da	  comissão	  organizadora 	  da	  exposição	  de	  trabalhos	  das	  Escolas 	  Industriais	  e	  Técnicas	  
Elementares	  pela 	  Repar=ção	   do	  Ensino	  Industrial 	  e	  Comercial 	  da 	  Direcção	  Geral 	  do	  
Ensino	  Técnico	  do	  Ministério	  da 	  Instrução	  Pública	  desde	  18	  de	  Setembro	  de	  1929,	  bem	  
como	   membro	   agregado	   da	   respec=va 	   Sub-‐Comissão	   de 	   estudo	   de	   programas	  
curriculares	  desde	  7	  de	  Agosto	  de	  1930.

3.	  Método	  pedagógico

No	   âmbito	   curricular	   da	   sua	   carreira 	   docente	   na 	   Escola 	   Industrial 	   de	   Fonseca	  
Benevides,	   em	   Lisboa,	   além	   de	  pedagogo,	   Leal 	  da	  Câmara	  profissionalizou-‐se 	  ainda,	  
entre	  1932	   e	  1934,	   como	  metodólogo	  em	  Arte	  Aplicada,	  nas	  áreas 	  técnico-‐cienjficas	  
de	  Desenho	  Profissional	  e	  Ornamental,	  e	  Tecnologias	  e	  Es=los.

Sequencialmente,	  a	  vocação	  metodológica 	  de 	  Leal 	  da	  Câmara	  manifesta-‐se	  apurada	  na	  
sua 	  arguência 	  perspicaz	  e 	  minuciosa 	  de	  teses 	  pedagógico-‐cienjficas	  de 	  candidatos	  à	  
docência,	  como	  vogal	  de	  júri 	  dos	  1.º	  e 	  4.º	  grupos 	  do	  Ensino	  Técnico	  Profissional 	  desde	  
1937,	   bem	  como	  decerto	  na 	  sua 	  prévia	  presença 	  dinâmica	  no	  Conselho	  Superior	   do	  
Ensino	  Industrial 	  e	  Comercial 	  do	  Ministério	  do	  Comércio	  e 	  das 	  Comunicações	  em	  1929	  
e	  na 	  Repar=ção	  do	  Ensino	  Industrial	  e 	  Comercial 	  da 	  Direcção	  Geral	  do	  Ensino	  Técnico	  
do	  Ministério	  da	  Instrução	  Pública	  em	  1929-‐1930.

Consequentemente,	   Leal	   da	   Câmara 	   legou-‐nos	   alguns 	   incontestáveis 	   testemunhos	  
documentais	  do	  seu	  pensamento	  metodológico	  aplicado	  ao	  Ensino	  técnico-‐profissional	  
e	   arjs=co-‐industrial 	   em	   Portugal,	   des=nados	   quanto	   à	   projectada 	   concre=zação	  
interna 	  no	  nosso	  sistema	  educa=vo,	  sobretudo	  o	  relatório	  da 	  regência	  pedagógica	  da	  
disciplina 	  de 	  Desenho	  Ornamental	  na	  Escola 	  Industrial 	  de 	  Fonseca 	  Benevides	  em	  15	  de	  
Setembro	  de	  1925,	  o	  relatório	  ao	  ques=onário	  da 	  Direcção-‐Geral	  do	  Ensino	  Técnico	  do	  
Ministério	   da 	  Educação	   Nacional	   em	   28	   de	   Fevereiro	   de 	  1934,	   o	   relatório	   escolar	  
apresentado	   ao	   Congresso	   Internacional 	   do	   Ensino	   Técnico	   de	  Barcelona	   em	   5	   de	  
Março	   de	   1934,	   e 	  o	   relatório	   ao	   ques=onário	  da	   Comissão	  de	   Reforma	  do	   Ensino	  
Técnico	  do	  Ministério	  da	  Educação	  Nacional	  em	  30	  de	  Abril	  de	  1942.
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Finalmente,	  verificamos,	  contudo,	  que	  a 	  efec=va	  génese	  da	  sua	  carreira 	  profissional 	  de	  
docente	  metodólogo	   remonta	   à 	  apresentação	   pública	   da 	   sua	   oração	   de	   sapiência	  
inaugural 	   do	   novo	   ano	   lec=vo	   A	   Arte	   nas	   Escolas	   Industriais,	   proferida	   em	   12	   de	  
Outubro	  de	  1924	  na	  Escola	  Industrial 	  de	  Fonseca 	  Benevides	  e 	  assis=da 	  pela	  presença	  
do	   então	   Ministro	   do	   Comércio	   e	   das 	   Comunicações,	   com	   evidente 	   rela=va	  
repercussão	  pública	  na	  imprensa	  nacional	  durante	  cerca	  de	  um	  ano.

Sinte=camente,	  a 	  aplicação	  profissionalizante	  do	  ensino	  técnico	  (sobretudo	  feminino)	  
modernizado,	  aliada	  à 	  reformulação	  metodológica	  dos 	  manuais 	  programá=cos,	  seria	  a	  
única	   chave 	   da 	   inserção	   sócio-‐económica,	   da	   auto-‐afirmação	   tecnológica 	   e	   do	  
reconhecimento	  cívico	  dos 	  seus 	  an=gos 	  alunos,	  sempre	  cons=tuindo	  ainda	  assim	  uma	  
inesgotável 	  fonte 	  forma=va 	  de	   recursos 	  humanos 	  para	  o	  fornecimento	  permanente	  
das	   necessidades 	   demográficas 	   de	   constante 	   desenvolvimento	   progressivo	   da	  
produ=vidade 	  autonomizante	  de	  oferta 	  exigente	  da	  indústria 	  ligeira	  nacional 	  face 	  à	  
procura	  económica	  do	  mercado	  interno	  de	  consumo.

4.	  Ensino	  técnico

A	  carreira	  docente	  de	  Leal	  da 	  Câmara	  exerceu-‐se	  com	  pluralidade,	   quer	   pedagógica,	  
quer	  metodologicamente,	   em	  diversos 	  domínios	  técnico-‐cienjficos,	   desde	  a 	  História	  
artesanal	  e 	  industrial 	  das	  Artes 	  Decora=vas	  até	  à	  profissionalização	  oficinal	  e 	  fabril 	  da	  
confecção	   serial	   ou	   domés=ca	   de 	   equipamentos 	   u=litários 	   ou	   de 	   indumentária	  
quo=diana 	  contemporânea 	  ou	  ocasional 	  epocal,	   passando	  pela	  aplicação	  tecnológica	  
variada	  da 	  geometrização	   pura	  do	  desenho,	   sobretudo	  quanto	  a 	  um	  conhecimento	  
abrangente	  de	  ornamentos	  e	  es=los.

De	   facto,	   Leal 	   da	   Câmara	   demonstrou,	   através 	   do	   seu	   legado	   documental,	   uma	  
inequívoca	  preocupação	  de 	  exigência	  pela 	  prestação	  profissional 	  do	  serviço	  público	  no	  
ensino	   técnico-‐profissional 	   português,	   expressa 	   na	   preparação	   avaliante	   dos	  
candidatos 	  potenciais	  a 	  futuros 	  professores 	  –	  nomeadamente 	  quanto	  à	  cien=ficidade	  
didác=ca 	  da	  sua	  docência	  no	  conhecimento	  histórico-‐geográfico	  e	  tecnológico	  da 	  Arte	  
Aplicada	  e	  Ornamental.

Paralelamente,	  Leal 	  da	  Câmara 	  demonstra-‐nos 	  também	  uma	  evidente	  sistema=zação	  
didác=ca,	   expressa 	   em	   vários	   textos	   didác=cos	   sistema=zantes 	   de 	   diversos	   temas	  
forma=vos,	   desde 	   as	   implicações 	   arjs=co-‐pedagógicas	   de	   trabalhos	   manuais	  
mecânicos,	  do	  fabrico	  decora=vo	  aplicado	  e	  da	  indústria 	  mobiliária;	  até	  à 	  planificação	  
curricular	   das 	   oficinas 	   de	   rendeiras,	   bordadeiras,	   modistas	   de	   ves=dos,	   de	   roupa	  
branca 	  e	  de	  chapéus,	  e	  de	  Arte	  Aplicada;	  passando	  pela 	  abordagem	  histórico-‐cultural	  
do	   trabalho	  manual	  feminino	  diversificado	  e 	  complexo	  de	  corte	  e	  costura,	   bordado,	  
renda,	  moda,	  fiação	  e	  tecelagem.

Complementando-‐se	   ainda	   esta 	   abordagem	   com	   a 	   reflexão	   evolu=va	   do	   trabalho	  
manual 	  de 	  fibras	  naturais 	  animais 	  e	  vegetais 	  (seda,	  lã,	  algodão	  e	  linho),	  bem	  como	  dos	  
instrumentos	   tradicionais 	   de	   costura 	   (tesoura,	   alfinete,	   agulha	   e 	   dedal),	   Leal	   da	  
Câmara 	  aplica 	  a 	  mesma 	  perspec=va 	  à 	  evolução	  geográfico-‐diacrónica 	  das	  modas	  de	  
indumentária,	   desde	   a 	  An=guidade	   pré-‐clássica 	   até	   à 	   actualidade	   contemporânea,	  
bem	  como	  à 	  exemplificação	  demonstrante	  gráfica	  e 	  volumétrica 	  de 	  várias 	  =pologias	  de	  
fiações	  rendadas,	  bem	  como	  de	  geometrização	  modelar	  projectada	  plana 	  e 	  ortogonal	  
da	  confecção	  de	  vestuário.	  	  
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Finalmente,	  as 	  suas 	  áreas 	  de	  ensino	  enfa=zavam	  o	  aprimoramento	  esté=co	  e	  arjs=co	  
na	  qualidade	  do	  trabalho	  gráfico	  das 	  suas 	  alunas,	   quer	   na	  esmerada	  representação	  
pictórica	  de	  modelos	  de	  traje 	  histórico	  ou	  de 	  roupa 	  branca 	  interior	  e 	  exterior,	  infan=l	  e	  
adulta,	  masculina 	  e	  feminina,	   ou	  mesmo	  na 	  realização	  de	  exercícios 	  de	  cria=vidade	  
gráfica 	  de	  aplicações 	  compostas,	   quer	   na	  demonstração	   testada	  de	   conhecimentos	  
adquiridos	  das	  matérias	  teóricas.

5.	  Sistema	  de	  descrição

A	   inicia=va 	  editorial	  da 	  publicação	  de	  uma	  colectânea	  integrante	  dos 	  textos 	  técnico-‐
cienjficos 	  de	   Leal 	  da 	  Câmara	  surge	  na 	  sequência 	  da	   inauguração	  pública	  oficial	  da	  
exposição	   museológico-‐documental 	   temporária	   “Leal 	   da 	   Câmara	   Pedagogo	  
(Amostragem	   de	   trabalhos 	  de	  alunas 	  suas)”,	   integrada	  nas	   comemorações	   do	  Ano	  
Europeu	   para 	   o	   Diálogo	   Intercultural	   e	   subordinada 	   à 	   temá=ca 	   da	   dimensão	  
metodológico-‐pedagógica 	  docente	  das 	  suas 	  vida	  e	  obra,	  e	  que	  se	  encontra	  patente 	  ao	  
acesso	  público	  desde	  25	   de 	  Junho	  até 	  13	  de	  Dezembro	  de	  2008	  na	  sua	  Casa-‐Museu	  
rinchoense.

A	   transcrição	   paleográfica 	  e	   o	   processamento	   informá=co	   dos	   textos 	  pedagógicos,	  
metodológicos	   e 	  didác=cos	   de	   Leal 	   da 	  Câmara	   cons=tui 	   um	   projecto	   cultural 	  cuja	  
concre=zação	  produ=va	  se	  pretendeu	  objec=var	   na 	  sistema=zação	  antológica	  global	  
dessas	   suas 	   obras 	   dispersas	   semi-‐inéditas,	   organizadas	   criteriosamente 	   e	   editadas	  
numa	   colectânea 	   integral 	   para 	   as 	   suas	   respec=vas 	   plena 	   divulgação	   pública	   e	  
acessibilização	  cienjfica,	  resgatantes 	  do	  seu	  actual 	  desconhecimento	  pluridisciplinar	  e	  
mul=facetado	  que	  insiste	  em	  con=nuar	   a	  recordá-‐lo	  como	  “apenas”	  (mais)	  um	  ar=sta	  
gráfico	  português	  da	  primeira	  metade	  do	  século	  XX.

A	   integralidade	   dos	   textos	   constante	   desta 	   antologia	   documental	   pedagógica 	   fora	  
seleccionada	   mediante	   inves=gação	   exaus=va	   no	   acervo	   cons=tuinte	   do	   Arquivo	  
Histórico	   da 	  Casa-‐Museu	   de	   Leal	   da	   Câmara,	   enquanto	   património	   suportante	   de	  
informação	  histórico-‐biográfica	  e	  arjs=co-‐cultural 	  produzida 	  e/ou	  acumulada 	  pelo	  seu	  
próprio	  proprietário,	  Mestre	  Leal	  da	  Câmara.

Trata-‐se,	   efec=vamente,	  de	  um	  acervo	   integrante 	  de	  27	  documentos,	   abrangendo	  o	  
período	  cronológico	  decorrente 	  entre	  1924	  e	  1942,	   decurso	  representa=vo	  da	  quase	  
totalidade	  quan=ta=va	  temporal 	  da	  época 	  de 	  desempenho	  profissional 	  docente 	  de	  
Leal 	  da	  Câmara,	  específico	  na	  Escola	  Industrial 	  de 	  Fonseca	  Benevides,	  em	  Lisboa,	  e 	  já	  
enquanto	  residente	  no	  seu	  casal	  saloio	  da	  localidade	  sintrense	  da	  Rinchoa.

Considerando	   a 	  diversidade 	   =pológica	   e	   temá=ca	   da 	   presente	   colectânea	   textual,	  
optou-‐se 	  por	  estruturá-‐la 	  em	  três 	  partes 	  cons=tuintes:	  didác=ca	  –	  ar=gos,	  programas	  e	  
textos;	   metodologia	   –	   relatórios,	   inquéritos 	   e 	   ques=onários;	   pedagogia	   –	  
apontamentos,	  aulas	  e	  lições.

Consequentemente,	  sistema=zou-‐se	  uma	  anotação	  iden=fica=va	  e 	  contextualizante 	  de	  
rodapé	   para	   cada	   documento	   aqui 	   publicado,	   quanto	   à	   sua	   fonte 	   referencial 	   de	  
proveniência	   bibliográfico-‐arquivís=ca 	   e 	   categorização	   =pológica 	   (textos,	  
apontamentos,	   ar=gos;	   editados 	   ou	   inéditos;	   originais 	   ou	   cópias;	   manuscritos	   ou	  
impressos;	   autógrafos	  ou	  heterógrafos 	  –	   da	  sua 	  esposa,	   ou	   da 	  colaboradora 	  desta,	  
Maria	  de	  Lurdes	  Pires	  Antunes;	  assinados	  ou	  anónimos;	  datados	  ou	  não).

Finalmente,	   cumpre 	   ainda 	   referir	   que,	   em	   todos 	   os 	   textos,	   se	   procedeu:	   a	   uma	  
uniformização	  criteriosa 	  coerente	  e	  adicional	  em	  matéria 	  de	  actualização	  ortográfica	  e	  
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revisão	  de	  pontuação;	  bem	  como	  ao	  desenvolvimento	  integral	  e 	  percepjvel	  de	  todas	  e	  
quaisquer	   abreviaturas	   originais 	   empregues;	   à 	  u=lização	   de 	  parêntesis 	   rectos 	  para	  
viabilizar	   a 	   inclusão	   de	   eventuais 	   palavras 	   ausentes	   no	   suporte 	   da 	  redacção	   ou	   a	  
atribuição	  de	  jtulos	  iden=fica=vos 	  inexistentes;	  tal 	  como	  à 	  aplicação	  do	  modelo	  itálico	  
para	  destaque	  diferenciante 	  visual 	  de	  citações 	  incluídas 	  ou	  expressões 	  sublinhadas;	  e	  
ainda	  à 	  subs=tuição	  de	  palavras 	  indecifráveis 	  ou	  ilegíveis 	  por	  pontos	  de	  interrogação;	  e	  
também	   à	   indicação	   da	   palavra	   la=na 	   “sic”	   entre 	   parêntesis 	   curvos 	   logo	   após 	   o	  
surgimento	  de	  cada	  lapso	  grama=cal	  ou	  morfológico	  encontrado.	  

Rinchoa,	  Dezembro	  de	  2008

Jorge	  de	  Matos
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A	  Arte	  nas	  Escolas	  Industriais"

É	  uma	  grande	  honra 	  para	  mim	  o	   ter	   sido	  encarregado	  pelo	  Director	   desta 	  escola,	   o	  
Senhor	  Doutor	  Adrião	  Castanheira,	  de	  falar	  na	  sessão	  inicial	  deste	  ano	  lec=vo.

Mais 	  me	   penhora	   o	   encargo	   de	   Sua	   Excelência 	   por	   me	   ter	   indicado	   um	   assunto	  
con=ngente	  ao	  meu	  magistério	  e	  à	  minha	  prá=ca	  em	  assuntos	  de	  Arte.

A	  presença	  de	  Sua	  Excelência 	  o	  Senhor	  Ministro	  do	  Comércio,	  meu	  chefe	  hierárquico	  
neste	  exército	  especial 	  em	  que 	  sou	  soldado	  raso,	  honra-‐me	  tanto	  mais	  quanto	  eu	  sei,	  
por	   prá=ca	  anterior,	   que	  Sua	  Excelência 	  é 	  um	  trabalhador	   incansável 	  e	  um	  patriota	  
que	  eu	  considero	  e	  admiro	  há	  já	  bastantes	  anos.

A	   Vossas 	   Excelências,	   minhas	   senhoras	   e	   meus 	   senhores,	   que	   vieram	   colaborar	  
connosco	  nesta	  sessão	   inaugural,	   também	  tenho	  o	  prazer	   de	  apresentar	   as 	  minhas	  
saudações.

Mas 	  não	  devo	  e	  nem	  posso	  encetar	  estes 	  ligeiros 	  comentários 	  sobre 	  Arte,	  a 	  primeira	  
vez	   que	  oficialmente	   tomo	   a 	  palavra 	  nesta 	  Escola,	   sem	   dirigir	   as 	  minhas 	  saudosas	  
homenagens	  à 	  personalidade	  ilustre	  do	  professor	  Manuel	  Gustavo	  Bordalo	  Pinheiro,	  
que	  fui	  chamado	  a	  subs=tuir	  na	  cadeira	  que	  estou	  regendo.

Amigo	  e	  admirador	  do	  ilustre	  ar=sta,	  eu	  conheci 	  o	  seu	  valor	  mental,	  a 	  tradição	  familiar	  
que 	  o	  orientou	  no	  sagrado	  mister	  da 	  Arte,	  a	  influência 	  directa 	  do	  grande	  ar=sta	  que	  foi	  
Rafael 	  Bordalo	   Pinheiro,	   seu	   pai,	   a 	  con=guidade	   familiar	   com	  o	   notável 	  mestre 	  da	  
pintura 	  pátria,	  o	  ilustre 	  Columbano,	  com	  essa	  extraordinária 	  ar=sta	  que	  foi 	  Dona 	  Maria	  
Augusta,	  a	  fada	  das 	  rendas 	  portuguesas,	  e	  com	  esse 	  perfeito	  professor	  e	  organizador	  
profissional	  que	  foi	  Tomás	  Bordalo	  Pinheiro.

Admirador	   ainda	  do	  mestre	  que 	  vim	  subs=tuir	   na 	  cadeira	  de	  Desenho	  Ornamental,	  
pelas 	  afinidades 	  com	  o	  seu	  especial 	  temperamento	  e	  pela 	  prá=ca	  dessa	  Arte	  singular	  
da	  caricatura,	  tão	  discu=da	  e,	  por	  vezes,	  tão	  maltratada,	  mas	  que	  tem	  sido	  manejada,	  
no	  decorrer	  dos 	  séculos,	  por	  verdadeiros	  ar=stas	  de	  génio	  e 	  já 	  serviu	  de	  alavanca	  para	  
fazer	  oscilar	  os	  grandes	  da	  Terra	  e	  até	  as	  próprias	  ins=tuições.

Mas 	  mais 	   admiro,	   como	   mestre	   desta	   Escola,	   a 	   proficiência	   de	   Manuel 	   Gustavo,	  
porque	   soube,	   como	   devia,	   alhear-‐se	   ao	   exagero	   caricatural,	   tanto	   na	   aula 	   de	  
Desenho,	   como	   na 	  oficina	   de 	  Cerâmica,	   e	   só	   determinar	   o	  ensino	   daquelas 	  regras	  
eternas	  da 	  relação	  de	  linhas,	   superMcies 	  e	  volumes,	   que	  cons=tuem	  o	  apanágio	  dos	  
conhecimentos 	  gerais	  e 	  dos 	  quais 	  tenho	  feito	  a 	  primeira 	  fase	  do	  programa	  interno	  da	  
minha	  aula.
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*	   Oração	   de	   sapiência	   pronunciada	   no	   dia	   12	   de	  Outubro	   de	   1924	   na	   Escola	   Industrial	   de	   Fonseca	  
Benevides	  pelo	  Professor	  Leal	   da	  Câmara,	  composto	  e	   impresso	   nas	  Oficinas	  da	  Secção	  de	  Publicidade	  
do	   Museu	   Comercial,	   Rua	   do	   Quelhas,	   6-‐A,	   Lisboa,	   1925,	   14	   pp. 	   (Documento	   didá=co-‐pedagógico	  
manuscrito	  autógrafo	  original	  e	  brochura	  heterógrafa	  impressa,	  in	  Arquivo	  Histórico	  da	  Casa-‐Museu	  de	  
Leal	  da	  Câmara,	  Nº	  Inv.:	  2118;	  ortografia	  e	  pontuação	  revistas	  e	  actualizadas).

PARTE I 

DIDÁCTICA – ARTIGOS, PROGRAMAS E TEXTOS



Este	  programa	  é	  consequente	  dos	  factos	  e	  não	  de	  teorias	  arbitrárias.

Há,	  nesta	  aula,	  uma	  série	  de	  alunos	  em	  vários	  graus	  de	  cultura	  e	  o	  ensino	  tem	  por	  fim	  
não	   só	   desenvolver	   e	   afirmar	   os	   conhecimentos 	   basilares	   do	   Desenho,	   mas	  
determinar,	  pela 	  sua 	  transformação	  e	  aplicação,	  uma 	  quan=dade 	  de	  modelos	  para 	  os	  
trabalhos	  oficinais.

É	  uma 	  objec=vação	  do	  ensino,	  como	  convém	  a	  uma	  Escola 	  Industrial,	  e 	  o	  programa	  da	  
cadeira,	   ainda 	  não	  existente	  e 	  que	  fui 	  encarregado	   pelo	   Excelenjssimo	  Director	   de	  
estudar	   e	  definir,	   deve	  resultar	  mais 	  das 	  exigências 	  impostas 	  pelos	  factos 	  do	  que	  da	  
coordenação	  de 	  rígidos	  e	  imutáveis	  princípios 	  de 	  pedagogia,	  coligidos 	  e	  alinhados	  na	  
ausência	  das	  necessidades	  do	  funcionamento	  da	  própria	  aula.

Indispensável	   se	   torna,	   por	   exemplo,	   juntar	   aos 	   conhecimentos 	   fundamentais	   do	  
Desenho	  e 	  da 	  Pintura,	  uma 	  fase	  de	  transformação	  desses 	  conhecimentos	  em	  aplicação	  
ou	  finalidade.

São	   rudimentos 	  de	   Arte 	  que 	  é	   preciso	   ministrar	   para 	  que 	  os	   discípulos 	  tenham	   a	  
compreensão	  do	  que	  é	  a 	  beleza 	  e	  formem	  o	  gosto	  como	  pessoas 	  da	  sua 	  época 	  e 	  que	  
têm	  de	  produzir	  trabalhos,	  em	  aplicação	  industrial,	  para	  gente	  da	  sua	  época.

Sem	  cair	  nos 	  exageros 	  modernistas,	  é	  mister	   conduzir	   o	  espírito	  à	  compreensão	  dos	  
fenómenos	   esté=cos 	   modernos 	   que	   os 	   discípulos	   têm	   diante	   dos	   olhos,	   a 	   cada	  
instante,	   nos 	   desenhos	   dos 	   tecidos,	   nas 	   estamparias,	   nos	   papéis 	   pintados,	   nos	  
ornamentos 	   da	   cerâmica,	   na	   forma	   dos 	   objectos 	   mais 	   variados	   e 	   mais 	   usuais 	   e	  
mostrar-‐lhes	  qual	  a	  ligação	  que 	  têm	  com	  as 	  leis 	  fundamentais	  do	  Desenho	  e 	  com	  as	  
tradições	  da	  Arte,	  através	  dos	  seus	  variadíssimos	  es=los.

Necessário	  me	   parece	  não	   esconder	   aos	   alunos 	  o	   valor	   dos 	   conhecimentos	   e	   dos	  
elementos 	   com	   que 	   trabalham	   e	   em	   que 	   se	   baseiam	   para	   poder	   compor	   os	  
ornamentos 	   e	   os 	   [mo=vos]	   decora=vos,	   que	   servirão	   às 	   oficinas 	   para	   as	   suas	  
reproduções.

Não	  deve	  desdenhar-‐se 	  de	  fazer	  entrever	  o	  que	  Viollet	   le	  Duc	  chamava	  a	   linguagem	  
das	   linhas	  e	  que	  é	  o	  Desenho	  compreendido	  no	   seu	  verdadeiro	   poder	   expressivo	  e	  
sen=mental.

O	  sen=do	  substan=vo	  de	  certas	  linhas	  que	  expressam	  e	  definem	  o	  adjec=vo	  de	  certas	  
curvas	  e	  o	  adverbial	  de	  outras.

Como	  se 	  faz	  um	  todo	  perfeito	  como	  uma	  oração,	  como	  se	  pode	  unir	  a 	  inteligência 	  ao	  
sen=mento,	  como	  se 	  determina	  uma	  síntese,	  uma 	  es=lização	  e 	  um	  es=lo,	  o 	  segredo	  de	  
=rar	  de	  um	  pequeno	  croquis,	  feito	  do	  natural,	  uma 	  composição	  baseada	  no	  ritmo	  de	  
um	  mesmo	  mo=vo	  ornamental.

E	   que	  não	   se 	   julgue 	  esta 	  divisão	   de	   linhas 	  uma 	  arbitrária 	  classificação,	   pois	   basta	  
lembrar	   que	  se	  chama 	  correntemente	   linha	   substanOva	   a	  essa	  linha 	  singular	   que	  o	  
ar=sta	  rebusca 	  entre	  as 	  mil	  linhas	  de	  um	  modelo,	  mas	  que	  se 	  torna 	  indispensável 	  e	  
insubs=tuível	  para	  a	  definição	  desse	  modelo	  e	  corresponde	  ao	  seu	  carácter.

E,	  se	  essa	  é 	  -‐	  e	  com	  razão	  -‐	  a	  linha 	  substan=va,	  como	  deverá 	  chamar-‐se	  às 	  outras 	  linhas	  
acessórias	  que	  dão	  o	  realce,	  a	  graça,	  a	  vida	  e	  completam	  o	  desenho	  ?

Corrente	  é	  o	  dizer-‐se	  ler	   um	  desenho	  e 	  corrente	  é	  também	  o	  ler	  e 	  compreender	  um	  
modelo	  para	  o	  reproduzir	  na	  sua	  forma,	  ou	  seja,	  a	  desenhada.
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E	  todos 	  nós 	  sabemos	  que 	  qualquer	  objecto,	  por	  mais 	  complicado	  que	  pareça,	  pode	  ser	  
caracterizado	  e	  inscrito	  em	  uma	  figura 	  de	  geometria 	  e	  que	  o	  seu	  desenho	  pode	  ser	  
decomposto	   em	   linhas 	   geométricas,	   que 	   são	   rectas 	   e	   curvas,	   secções 	   de	  
circunferências,	   de	  espirais,	   de	  hipérboles,	   de	  parábolas,	   de 	  elipses 	  e 	  de 	  toda	  essa	  
vasta	  família	  de	  arcos	  de	  vários	  centros.

O	  ensinar	  a 	  desenhar	  é	  fazer	  compreender	  aos 	  alunos	  a 	  forma 	  e	  estrutura 	  das 	  coisas	  e	  
não	   somente	   o	   copiar	   modelos 	   já 	   es=lizados 	   e 	   que	   eles	   chegam	   a 	   reproduzir	  
correctamente,	  mas	  desconhecendo	  a	  sua	  razão	  de	  ser.

Já 	  dizia	  Herbert	  Spencer	  que	  a	  questão	  não	  é 	  saber	  se	  o	  aluno	  faz	  bons 	  desenhos,	  mas	  
provocar	   o	   desenvolvimento	   das	   suas	   faculdades	   de 	  observação,	   de 	   fantasia 	   e	   de	  
aplicação.

Entendo,	  portanto,	  que	  é 	  preciso	  despertar	  nos 	  discípulos,	  que	  são	  e	  serão,	  pela	  vida	  
fora,	  trabalhadores 	  de 	  oficinas	  onde	  se	  produzem	  indústrias 	  que	  dependem	  da 	  Arte,	  o	  
imediato	   conhecimento	   dos 	  rudimentos	   arjs=cos,	   pois	   o	   programa	  do	   ensino	   não	  
permite 	  o	   esperar	   vários	  anos 	  pela	  aquisição	  dos	  conhecimentos 	  e	  pela 	  prá=ca 	  nas	  
Escolas	  de	  Belas	  Artes.

Certo	  é	  que,	  ao	  mestre,	  compete	  o	  tornar	  simples	  e	  compreensíveis	  estas 	  noções,	  que	  
se	  incutem	  intui=vamente,	  enquanto	  se	  copiam	  modelos	  do	  natural.

Nesta	  Escola 	  e	  na	  aula	  que 	  tenho	  a 	  honra 	  de	  reger,	  os 	  melhores 	  desenhos	  feitos 	  pelos	  
discípulos	   são	   des=nados,	   como	   disse,	   a	   serem	   reproduzidos	   nas	   oficinas	   e	   é	  
necessário	   não	   estragar	   o	  material,	   demasiado	   caro,	   com	   vagas 	   tenta=vas 	   e	   fazer	  
trabalhos	  que	  se 	  imponham	  ao	  gosto	  e 	  às 	  necessidades	  dos 	  visitantes 	  das	  exposições	  
que	  finalizam	  os	  cursos,	  de	  forma	  a	  poderem	  ser	  comprados.

É	  um	  embrião	  de	  indústria 	  que	  desperta 	  nos 	  alunos	  o	  interesse	  prá=co	  de	  trabalhar	  
com	   as 	  mãos	   e	   com	   a 	  inteligência,	   na	  preocupação	   de	   fazer	   bem,	   mas	  dentro	   do	  
grande	  movimento	  moderno	  da	  concorrência 	  com	  o	  que	  se	  faz	  e	  se 	  vende 	  por	  essas	  
lojas 	   e	   armazéns	   e	   que 	   são	   o	   eco	   longínquo	   do	   verdadeiro	   clamor	   da	   Arte	  
industrializada	  em	  todo	  o	  mundo.

f

Mas	  em	  que	  proporções	  se	  deve	  inocular	  a	  Arte	  nestes	  discípulos	  e	  nestas	  Escolas?

Em	  primeiro	  lugar,	  haverá	  uma	  Arte	  industrial?

Não	   será	  uma 	  heresia 	  de 	  lesa 	  Arte	  chamar-‐se	  Arte 	  a	  uma 	  simples 	  manifestação	  de	  
ar=Mcio	  industrial?

A	  própria 	  Arte	  decoraOva,	  de 	  que	  esta	  Arte 	  industrial	  é 	  um	  sucedâneo,	  não	  será 	  uma	  
viela 	  escura	  onde	  se	  escondam	  os 	  que	  não	  têm	  o	  génio	  de 	  viver	  à 	  luz	  resplendente 	  da	  
grande	  Arte?

A	  estas	  inquietações 	  e	  perguntas 	  permitam	  Vossas 	  Excelências 	  que	  eu	  responda 	  com	  a	  
transcrição	  de	  um	  trecho	  de	  Anatole	  France	  em	  um	  prefácio	  famoso	  de	  uma	  das 	  obras	  
de	  pedagogia	  esté=ca	  de	  Roger	  Marx:	  

“Porque	   aberração	   se	   concebia	   an=gamente	   a	   existência	   de	   artes	   inferiores 	  e	   artes	  
superiores?

Deveria	   entender-‐se,	   por	   esta	   dis=nção,	   que	   as 	   artes	   industriais,	   demasiadamente	  
ligadas	  à	  matéria,	  não	  se	  elevavam	  até	  à	  beleza	  pura?
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Por	   esta	  dis=nção,	   pouco	   feliz,	   as	   artes	   industriais	  empobreceram	  e	   foram	   aviltadas,	  
mas,	   ao	   mesmo	   tempo	   e	   como	   se	   fosse	   a	   sua	   consequência 	   lógica,	   as 	  Belas	   Artes,	  
isoladas	  e	  privilegiadas,	  viram-‐se	  expostas	  aos	  perigos	  do	   isolamento	  e	  ameaçadas	  da	  
sorte	  dos	  privilegiados.

Convém	  destruir	  estas	  falsas	  noções	  eivadas	  de	  defeitos.

Não	  devemos	  acreditar	  na	  existência	  de	  duas	  espécies	  de	  Arte.

Não	  há 	  senão	  uma	  Arte,	  que	  é,	  ao	  mesmo	  tempo,	  industriosa	  e	  grande,	  uma	  Arte	  que	  se	  
emprega 	  a	  dar	   encanto	   à	  Vida,	  mul=plicando	  as	  belas	   formas	  e	  expressando	  os	  mais	  
belos	  pensamentos”.

É	   a 	  teoria	  da	  democra=zação	  da 	  Arte,	   defendida 	  por	   tantos	  filósofos	  estetas 	  como	  
Ruskin,	   William	   Morris,	   Proudhon,	   Léon	   Laborde,	   Prosper	   Merimée,	   Melchior	   de	  
Vogüé,	  etc.,	  e 	  que	  tem	  encontrado	  as 	  reacções 	  mais	  intransigentes,	  chegando	  até	  ao	  
facto	  de	  se	  afirmar	  que	  a 	  Arte	  é	  uma	   coisa	  à	   parte	  e 	  um	  privilégio	  que 	  só	  pode	  ser	  
concedido	  a	  certos	  e	  determinados	  indivíduos	  e	  excluído	  aos	  restantes.

Se 	  realmente	  as	  ap=dões	  são	  um	  factor	  de	  predisposição,	  não	  é	  menos	  verdade	  que	  só	  
o	  ensino	  e	  o	  metodismo	  cultural	  determinam	  a	  compreensão	  da	  Arte.

O	  que	  há,	  de 	  facto,	  é	  que	  as 	  sociedades 	  têm	  transformado	  a	  Arte	  em	  um	  privilégio	  de	  
certas 	   classes 	   e,	   em	   consequência,	   a 	   eclosão	   espontânea	   de	   ar=stas 	   que	   se	  
desenvolvem	  por	  auto-‐cultura,	  quando	  saídos 	  de	  classes 	  não	  preparadas,	  têm	  dado	  a	  
impressão	   simplista 	  de	  que	  a 	  Arte	  é	  mais 	  uma	  ap=dão	  e 	  um	  dom	  do	  que	  a 	  lógica	  
evolução	  de	  conhecimentos	  esté=cos	  em	  espíritos	  capazes	  de	  os	  deter	  e	  fecundar.

Marcel	  Brunswich,	   no	   notável	  estudo	   sobre	   os 	  Princípios	   de	   educação	   estéOca,	   faz	  
notar	  que	  o	  divórcio	  entre	  a	  Arte	  e	  o	  povo	  nem	  sempre	  exis=u.

Na	  Grécia	  an=ga,	  o	  povo	  estava	  em	  comunhão	  ín=ma	  com	  a	  Arte	  e	  com	  os	  ar=stas.

A	  Arte	  na	  Idade 	  Média 	  foi 	  essencialmente	  democrá=ca,	  porque	  foi	  feita	  pelo	  povo	  e	  
para	  o	  povo.

No	  século	  XIII,	  diz	  Émile 	  Mâle,	   na 	  sua 	  Arte	  religiosa,	  que	  os 	  ricos 	  e 	  os	  pobres 	  têm	  o	  
mesmo	  gozo	  de	  Arte:

“Não	  há,	  de	  um	  lado,	  o	  povo	  e,	  do	  outro,	  uma	  classe	  de	  pretendidos	  conhecedores.

A	  Arte	  na	  Igreja	  traduz	  o	  pensamento	  comum.

Foi	   a	   Renascença	   que	   tornou	   a	   Arte	   estranha	   ao	   povo,	   subs=tuindo	   à	   pintura	   da	  
realidade	  contemporânea	  a	  imitação	  da	  an=guidade:

A	   vida	   da	   corte,	   que	   se	   desenvolveu	   no	   século	   XVI,	   foi	   também	   responsável	   dessa	  
transformação,	  porque	   os	  Reis	  e	  os	  Príncipes 	  atraíram	  os	  ar=stas	  aos 	  seus 	  palácios	  e	  
fizeram,	  pouco	  a	  pouco,	  da	  Arte	  uma	  dependência	  das	  suas	  cortes.

E	   os	   séculos	   seguintes	  mostram,	   salvo	   raras 	  excepções,	   a	   Arte	  distanciar-‐se	  cada	  vez	  
mais 	  do	  povo,	  o	  qual	  também	  se	  aparta	  dela	  de	  tal	  forma	  que	  se	  transformou,	  enfim,	  
em	  um	  privilégio	  de	  uma	  elite”.

A	  Revolução	  Francesa	  procurou	  aproximar	  outra 	  vez	  a	  Arte 	  do	  povo;	  mas,	  se 	  lermos 	  o	  
livro	   de	  Julien	   Tiersot,	   Les	   fêtes	   et	   les	   chants	   de	   la	   RévoluOon	   Française,	   devemos	  
concluir	  que	  esse	  esforço	  de 	  aproximação,	  feito	  através 	  das 	  grandes	  festas	  nacionais 	  e	  
provocadas	   por	   Mirabeau,	   Condorcet,	   Lakanal 	   e,	   sobretudo,	   por	   Robespierre,	   não	  
deram	  todo	  o	  resultado	  que	  era	  para 	  desejar,	   talvez	  porque	  a	  compreensão	  da 	  Arte	  
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demanda	  uma 	  certa 	  aprendizagem	  e 	  cultura	  que	  =nha 	  sido	  perdida	  pelos	  séculos 	  de	  
permanente	  divórcio.

Não	   devemos,	   portanto,	   porque	   não	   é	   digno	   de	   nós	   mesmo,	   deixar	   de	  ministrar	  
noções 	  de	  Arte	  nas 	  Escolas 	  Industriais,	  frequentadas 	  por	  operários 	  e	  futuros 	  operários,	  
tanto	  mais	  que 	  eles	   terão,	   no	   exercício	  dos 	  seus	  oMcios,	   de 	  executar	   muitas	   vezes	  
objectos 	  que	  dependem	  in=mamente 	  da 	  fantasia	  e	  do	  sen=mento	  esté=co	  dos 	  ar=stas	  
criadores	  de	  modelos.

E	  quem,	  melhor	   do	  que	  os	  operários,	  poderá 	  compreender	   que	  a 	  Arte	  é	  um	  meio	  de	  
acção,	  língua	  universal	  e	  escrita	  figurada,	  expressão	  visível	  e	  duradoura	  do	  estado	  dos	  
espíritos 	  e 	  dos	  costumes 	  de	  cada	  época,	  que	  a 	  Arte 	  informa	  a	  História 	  e 	  es=mula 	  as	  
energias	  individuais?

A	   par=lha 	   da 	   emoção	   que 	   suscita 	   a	   Arte	   estabelece,	   entre 	   os 	   homens,	   uma	  
solidariedade	  mais	  afim	  e	  razões	  permanentes	  de	  simpa=a	  e	  união.

f

É	  nesta	  ordem	  de	  ideias 	  que 	  se 	  conhece	  perfeitamente	  a	  divergência 	  que	  existe	  entre	  
a 	  Arte	  consequente	  de	  trabalhos	  concebidos 	  sem	  fim	  definido	  e	  a 	  Arte 	  que 	  se	  exerce	  
em	  função	  da	  própria	  vida,	  que	  se	  mistura	  a	  ela	  e	  nela	  se	  impregna.

A	  primeira 	  destas 	  fórmulas	  de	  Arte,	  a 	  que 	  fornece	  uma 	  grande	  parte	  das 	  Exposições 	  e	  
dos	  Salons,	  só	  pode	  ser	  des=nada	  a	  um	  pequeno	  número	  de	  prosélitos.

As 	  suas	   criações	   são,	   quase	  sempre,	   exteriores	  à 	  nossa 	  existência	   e	   só	   pretendem	  
demonstrar	  as	  qualidades	  e	  faculdades	  de	  sen=mento	  e	  de	  técnica	  dos	  seus	  autores.

Quanto	   à 	  Arte 	  que	   consegue 	  juntar,	   à 	  beleza 	  aparente,	   pitoresca 	  ou	  plás=ca,	   uma	  
beleza 	  ín=ma,	  beleza 	  de	  finalidade;	   que	  consegue	  transformar	   a 	  matéria 	  vil 	  em	  vida	  
palpitante	  e	  ú=l,	  criando	  objectos 	  necessários 	  à	  própria	  existência	  familiar	  e	  trazendo-‐
os	  impregnados	  do	  sen=mento	  de	  Arte,	  na 	  harmonia	  das	  suas 	  linhas 	  constru=vas,	  nos	  
ornamentos 	  adequados,	  no	  espírito	  de 	  tradição	  e 	  de	  carácter	  nacional,	  de	  expressão	  
da	  própria 	  raça 	  –	   fazendo	  nascer	   a 	  harmonia	  pelas	  suas 	  proporções	  e 	  pela 	  perfeita	  
subordinação	  das 	  partes 	  ao	  todo,	  essas	  manifestações	  de	  Arte 	  provocam,	  como	  se	  vê	  
correntemente,	   um	   interesse	   e	   uma	  emulação	   no	  público,	   que	   apreende	  não	   só	   o	  
sen=mento	  esté=co,	  sugestor	  das 	  obras,	  mas 	  a 	  inteligência 	  como	  foram	  executadas 	  e	  a	  
sua	  perfeita	  finalidade.

Mas,	  apesar	  de	  ser	  nossa	  opinião	  que	  a 	  educação	  esté=ca	  que	  deve	  ministrar-‐se 	  tem	  
de	  ser	  elementar,	  porque	  os 	  conhecimentos 	  gerais	  dos 	  discípulos	  elementares 	  [o]	  são	  
e	   também	  porque 	  não	  é	  o	  fim	   destas 	  Escolas 	  o	  produzirem	   ar=stas,	   não	   devemos	  
esquecer	   que 	  a 	  elaboração	  dos	  oMcios	  que	  demandam	  Arte,	   tais 	  como	  bordadeiras,	  
modistas,	   ourives,	   serralheiros,	   marceneiros,	   pintores	   [e]	   decoradores,	   litógrafos 	  e	  
=pógrafos,	  gravadores	  e	  fotogravadores,	  estofadores,	  entalhadores,	  etc.,	  necessitam	  a	  
compreensão	  do	  tempo	  em	  que	  vivemos	  e	  das	  suas	  caracterís=cas	  esté=cas.

A	  nossa 	  época	  apresenta	  uma 	  singular	  mistura	  de	  atracção	  sen=mental	  pelo	  Passado	  e	  
de	  tendências	  posi=vas	  para	  um	  novo	  ideal.

O	  nosso	  sen=mento	  inconsciente	  exige,	  nas 	  nossas	  casas,	   todo	  o	  conforto	  moderno,	  
assim	   como	   claridade	   e	   aspectos 	   definidos,	   mas,	   ao	   mesmo	   tempo,	   sen=mos 	   a	  
necessidade	  de	  criar,	   à 	  volta	  de 	  nós	  próprios,	   um	  sen=mento	  de	  in=midade,	  que 	  só	  
pode	  ser	  ob=do	  se 	  um	  reflexo	  do	  Passado	  român=co	  aquece	  os 	  nossos 	  quartos	  e	  salas	  
e	  os	  idealiza.
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A	   geração	   presente	   é 	   aparentemente 	  modernista,	   cheia 	  de	   ousadia,	   muitas 	   vezes	  
egoísta,	  exclusivista 	  em	  questões 	  de	  esté=ca 	  e 	  disparatada;	  contudo,	  quem	  olhar	  com	  
olhos 	  de 	  ver,	   sem	  paixão	  de	  simpa=a	  exagerada	  e	  sem	  ódio	  preconcebido,	  para 	  esta	  
mesma 	  geração,	  sente-‐a 	  impregnada	  de 	  dúvidas,	  sem	  fé 	  no	  Presente,	  que 	  ela 	  própria	  
detém,	   apesar	   das	   afirmações	   verbosas 	   em	   contrário,	   sem	   o	   dote	   de	   gozar	  
simplesmente 	  do	  momento	  actual 	  e	  sempre 	  eivada 	  de	  um	  desejo	  inconsciente	  de	  doce	  
tranquilidade	  e 	  de	  beleza 	  harmoniosa,	  que	  faz	  parecer	   tão	  invejáveis 	  os 	  tempos 	  dos	  
nossos	  antepassados.

Estes 	   fenómenos	   conjugados 	   dão	   esta 	   fisionomia 	   singular	   à 	   Arte 	   moderna,	  
excessivamente	  ousada 	  e 	  revolucionária 	  em	  formas,	   em	  cores	  e	  em	  processos,	  e,	  ao	  
mesmo	   tempo,	   tão	   saturados	   do	   tradicionalismo,	   sendo	   mesmo	   a 	   forma	   mais	  
dominante	  desta	  conjugação	  de	  fenómenos	  psíquicos 	  e	  esté=cos 	  a 	  violenta	  eclosão	  da	  
Arte	   regional,	   baseada 	   nas	   tradições	   populares	   e 	   na 	   sua	   policromia 	  bárbara,	   mas	  
executada 	  e	  aplicada,	  para 	  fins	  superiores,	  entre 	  os 	  quais 	  se	  destaca 	  a 	  Arte 	  decora=va,	  
nas	  suas	  variadíssimas	  manifestações.

É	  assim	  que 	  os 	  ar=stas 	  criadores 	  e	  os	  amadores 	  dos 	  belos 	  disposi=vos 	  interiores,	  que	  é	  
uma	  das 	  grandes	  preocupações	  de	  toda 	  a	  gente	  e	  se	  tornou	  uma 	  necessidade	  conjgua	  
ao	  conforto,	  se	  dividem	  em	  dois	  campos	  diferentes.

Certo	  é 	  que	  a 	  Arte	  decora=va,	  ainda	  balbuciante	  em	  Portugal,	  por	  falta 	  de 	  organização,	  
de	  estudo	  e	  ensino,	  tem	  produzido	  fenómenos	  anárquicos,	  mas,	  se	  repararmos,	  como	  
convém,	  na 	  evolução	  da	  Arte	  moderna 	  dentro	  da 	  nossa	  época	  e	  não	  só	  o	  que 	  acontece	  
a 	  este	  ou	  àquele 	  indivíduo,	  que	  não	  representa	  essa	  evolução,	  vemos 	  que,	  de	  um	  lado,	  
está 	  a 	  falange 	  de	  jovens 	  ar=stas 	  irrequietos 	  que,	   sob	  a	  influência 	  das	  conquistas 	  da	  
técnica	  moderna,	   esperam	   encontrar	   um	   esOlo	   novo	   tanto	   desejado	   e 	  para 	  isto	   se	  
aplicam	   à 	  observação	   da 	  concordância 	  racional 	  dos 	  meios 	  a	  empregar	   com	   o	  fim	  a	  
a=ngir.

Do	   outro	   lado,	   estão	  os 	  ar=stas	  mais	   reservados 	  e 	  em	   relação	  mais	   ín=ma 	  com	   o	  
público,	  que	  buscam	  a	  sua	  inspiração	  nas	  diversas	  tradições.

Mas,	  nestes 	  ar=stas,	  a 	  Arte	  an=ga	  não	  é,	   de 	  forma	  alguma,	  uma 	  recons=tuição,	  pois	  
transparece	  sob	  a	  forma	  de	  uma	  impressão.

Estes 	  ar=stas	  procuram	  interpretar	  com	  olhos	  modernos 	  e 	  transformar	  em	  uma	  Arte	  
nova	   e	   individual 	   as	   emoções,	   e	   parece-‐me	   que,	   enquanto	   as 	   nossas 	   convicções	  
sociais,	   polí=cas 	   e	   esté=cas 	   es=verem	   tão	   in=mamente	   ligadas 	   ao	   Passado,	   esta	  
compreensão	  da	  Arte	  decora=va	  convirá 	  melhor	  às 	  nossas 	  aspirações,	  estará	  em	  mais	  
ín=ma	  relação	  com	  a	  nossa 	  maneira	  de	  ser	  e	  com	  os	  objectos 	  que	  estão	  no	  interior	  das	  
nossas	  casas	  do	  que	  as	  formas	  tendentes	  da	  Escola	  racionalista.

Também	   convém	   notar	   que 	  a 	  expressão	  do	   moderno	   sen=mento	   nacional 	  diverge	  
completamente,	   na	   prá=ca 	   social,	   nos	   costumes 	   e	   na 	   esté=ca,	   do	   classicismo,	  
representado	  pela	  intransigência	  da 	  Escola 	  que	  conserva,	   à 	  maneira 	  de	  lembranças,	  
períodos	  vários 	  da 	  História 	  e	  da 	  evolução	  esté=ca,	  onde	  certos	  ar=stas-‐arjfices,	  que	  se	  
pretendem	  decoradores,	  os	  vão	  buscar	  para 	  os 	  aplicar	  sob	  a	  forma	  menos 	  superior	  da	  
Arte,	  ou	  seja,	  o	  ar=Mcio	  clássico	  ornamental.

As 	   gerações 	   novas,	   as	   dignas 	   deste	   nome 	   e	   compostas	   daqueles 	   que,	   não	  
desconhecendo	   as 	   belezas 	   do	   classicismo	   greco-‐romano,	   porque 	   as 	   estudaram	   e	  
pra=caram,	   vão	  abandonando	  esse 	  classicismo	  e 	  já	  encontraram,	   em	  parte,	   as	  suas	  
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ligações	   sen=mentais 	   e	   esté=cas	   com	   a	   razão	   de	   ser	   das	   próprias 	   nações	   e	   das	  
sociedades,	  isto	  é,	  com	  as	  tradições	  do	  povo.

É	   a	  ele	  que 	  os 	  ar=stas 	  modernos,	   em	   todos 	  os 	  países,	   vão	  buscar	   os	  elementos 	  da	  
ligação	  do	  Passado	  ao	  Presente,	  sob	  forma	  da	  tradição	  popular.

É	   às 	  suas 	  sínteses 	  e	  à	  policromia 	  bizarra 	  dos 	  seus 	  primi=vismos	  que	  os 	  verdadeiros	  
ar=stas 	  modernos	  e,	  sobretudo,	  os 	  cultores	  da 	  Arte 	  decora=va 	  industrial 	  vão	  buscar	  o	  
cantante	  cromá=co	  dos 	  coloridos 	  da	  Arte 	  rús=ca 	  e	  a 	  evocação	  dos 	  aspectos 	  sadios 	  da	  
nacionalidade,	   representando	  ou	  os 	  ornatos 	  já 	  es=lizados	  pelo	   povo,	  ou	  os 	  singelos	  
costumes 	  populares 	  e	  regionais,	  e 	  voltando	  as 	  costas 	  às 	  recons=tuições 	  fraccionárias	  e	  
ar=ficiosas 	  de	  elementos 	  clássicos	  que	  brigam,	  por	  vezes,	  uns 	  com	  os	  outros 	  e	  quase	  
sempre 	   estão	   em	   antagonismo	   com	   o	   ambiente	   moderno	   criado	   pelas	   ruas	   com	  
automóveis,	   pelas 	   casas 	   com	   anúncios	   nas 	   paredes,	   pelas 	   lojas 	   cheias 	   de 	   ar=gos	  
apetecidos	  pela 	  sua	  forma 	  e	  bizarria,	  pelos	  teatros,	  pelos 	  cinemas 	  e	  por	   tudo	  quanto	  
faz	  a	  vida	  actual	  das	  cidades.

f

É	  às 	  Escolas 	  Industriais 	  que	  cabe	  a	  honra	  e	  a 	  missão	  de	  abrir	  o	  caminho	  neste 	  ramo	  de	  
ensino	   de 	   Arte 	   industrial,	   já 	   que	   não	   existe 	   em	   Portugal 	   uma	   Escola	   de	   Artes	  
decora=vas.

Essas 	  Escolas 	  determinaram,	  nos	  outros 	  países,	  toda	  a 	  grande 	  transformação	  da	  vida	  
moderna.

A	  comodidade,	  o	  conforto	  e 	  o	  luxo	  das 	  grandes 	  cidades,	   uma	  grande	  parte 	  das 	  suas	  
indústrias 	  e 	  do	  seu	  comércio	  de	  exportação	  são	  baseadas	  na	  transformação	  da	  matéria	  
prima	  em	  objectos	  úteis	  de	  mil	  formas	  diferentes.

O	   desenvolvimento	   da 	   Alemanha,	   da	   Suíça,	   da	   Áustria,	   da 	   Hungria,	   da 	   Itália,	   da	  
Inglaterra 	  e 	  da	  França	  –	  para 	  seguir	  a 	  cronologia	  da 	  sua 	  evolução	  económica,	  coincide	  
com	   o	  desenvolvimento	   das 	  suas 	  Artes	  industriais	  e 	  com	  a	  determinação,	   nos 	  seus	  
respec=vos 	  lugares,	  dos	  ar=stas 	  criadores 	  de	  belas 	  formas 	  e 	  de 	  modelos,	  de	  mestres,	  
de	   arjfices,	   de 	  operários 	  especializados 	  e 	  de	  máquinas	  mul=plicadoras 	  do	   esforço	  
inteligente	  e	  coordenado	  de	  todas	  estas	  en=dades.

Agora	  mesmo,	  a	  Franca	  se	  está 	  preparando	  para	  uma	  grande	  Exposição	  Internacional	  
de	  Artes 	  decora=vas,	   que 	  se	  realizará 	  no	  mês 	  de	  Abril 	  de	  1925,	   em	   Paris,	   e 	  à	  qual	  
concorrerão	  os	  países	  mais	  avançados	  em	  Artes	  industriais.

O	   programa 	  é	   absolutamente	   moderno	   e 	   es=mula	   todas 	   as 	   inicia=vas 	  e	   todas	   as	  
fantasias.

Os	  es=los	  an=gos	  são	  expressamente	  proibidos.

Um	  es=lo	  novo,	  eis	  o	  que	  se	  busca	  e	  ao	  que	  se	  aspira.

Bem	  sei	  que	  esta	  aspiração	  não	  é	  de	  agora.

Há	   quase	   um	   século	   que	   se 	   procura 	  esse	   es=lo	   e	   cada 	   época 	   ou	   geração,	   muito	  
indulgente	  ou	  demasiado	  severa	  para 	  a	  sua 	  obra,	  passando	  da	  exaltação	  à	  crí=ca	  feroz,	  
levantando	   às 	  nuvens	   as	   seus	   ar=stas 	  e 	  derrubando-‐os 	  como	   se	   derrubam	   ídolos,	  
trabalha,	   contudo,	   de 	  uma 	  forma	   inconsciente,	   a 	  fazer	   Arte,	   isto	   é,	   a	   deixar	   a	   sua	  
marca	  de	  sen=mento	  sobre	  os	  objectos	  necessários	  à	  vida	  humana.

Boa	  ou	  má,	  feia	  ou	  bela,	  cada	  época	  tem	  a	  sua	  Arte.
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Ela	  é	  tão	  necessária	  como	  a	  Ciência	  ou	  a	  Literatura.

E,	  mesmo	  quando	  julgam	  copiar,	  os 	  homens 	  de	  uma	  geração	  estão	  inventando,	  porque	  
transformam	  e	  aplicam.

Não	   fazer	   qualquer	   cousa 	  de	  novo,	  quando	  se	  trata 	  da	  fermentação	  de 	  trabalho	  de	  
uma	  sociedade 	  inteira,	  durante 	  um	  espaço	  de	  vinte	  anos,	  é 	  completamente	  impossível,	  
pois	  a 	  vida	  impõe	  ideias 	  e 	  sen=mentos,	  necessidades 	  e	  desejos	  que 	  os 	  antepassados	  
não	  conheciam.

De	  geração	  em	  geração,	  o	  fundo	  permanente 	  da 	  sociedade	  reveste-‐se	  de	  aparências	  
novas,	   cujos	   traços 	   gerais 	   definem	   a	   Arte	   de	   cada	   época 	   e,	   apesar	   da	   pouca	  
preocupação	  que 	  tem	  havido	  em	  Portugal 	  com	  o	  estudo	  da 	  evolução	  da	  Arte 	  e,	  mais	  
par=cularmente,	  das	  Artes	  decora=vas,	   elas	  estão	  na 	  alma 	  deste 	  povo	  de	  populares	  
arjfices 	  e 	  no	  génio	  da	  própria 	  raça,	  que 	  tem	  produzido,	  apesar	  de	  tudo,	  es=los	  bem	  
caracterizados	  e,	  por	  vezes,	  originais.

Bom	  é,	  contudo,	  não	  confiar	   exclusivamente	  no	  acaso	  do	  génio	  intui=vo	  e	  fácil 	  seria,	  
com	  um	  pouco	  de	  organização	  e	  método,	  alcançarmos 	  as	  nações	  que	  já 	  se	  preocupam,	  
de	  há	  muito,	  com	  estes	  estudos,	  que	  interessam	  o	  Futuro	  e 	  o	  bem	  estar	  de	  um	  povo	  
inteiro.

Eu	   creio	   não	   dever	   alongar	   estas	   observações,	   que	   eu	   tomarei 	   a 	   liberdade	   de	  
completar	   em	  outros	  momentos,	   e	  só	  me 	  resta 	  saudar	  e	  agradecer	   a 	  camaradagem	  
dos 	  meus 	  colegas	  desta 	  Escola,	  a 	  boa 	  colaboração	  das	  mestras 	  das 	  oficinas 	  que 	  estão	  
sob	  a 	  minha	  direcção	  e	  a 	  Vossas	  Excelências 	  a 	  honra 	  que 	  me	  fizeram	  com	   a 	  vossa	  
atenção.

LEAL	  DA	  CÂMARA
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Concurso	  oficinal*

O	  concurso	  oficinal 	  feminino,	  cuja	  Exposição	  de	  trabalhos	  se	  apresenta,	   no	  início	  do	  
ano	  lec=vo	  de	  1935-‐1936,	  tem	  por	  fim	  “dar	  um	  balanço”	  pedagógico	  às 	  possibilidades	  
oficinais	   desta 	  Escola 	  e	  marcar-‐lhes,	   em	   consequência,	   uma	   orientação	   definida 	  e	  
rela=va 	  a 	  cada	  modalidade	  do	  ensino	  oficinal 	  que,	   na 	  Escola 	  [Industrial 	  de]	   Fonseca	  
Benevides,	  se	  professa.

A	  Escola	  Industrial 	  de	  Fonseca	  Benevides 	  tem	  atravessado	  várias 	  fases,	   consequentes	  
da	  diversidade	  das 	  suas 	  direcções 	  e	  também	  devido	  às	  transformações	  derivadas	  dos	  
vários	  diplomas 	  orientadores	  que	  têm	  influído,	  na	  sua 	  estrutura,	  no	  metodismo	  escolar	  
e,	   até,	   no	  ensino	  das 	  disciplinas 	  de	  Desenho	  que	  acompanham	   a 	  parte	  prá=ca	  dos	  
oMcios	  e	  na	  própria	  classificação	  desses	  oMcios.

O	   Excelenjssimo	   Senhor	   Tenente 	   Coronel	   António	   Bap=sta 	   de	   Carvalho,	   actual	  
Director	  da 	  Escola,	  no	  seu	  desejo	  de	  dar	  um	  impulso	  eficaz	  à 	  Escola 	  técnica 	  que	  está	  
dirigindo,	  entendeu	  que	  era 	  indispensável 	  coordenar	  não	  só	  os	  esforços 	  do	  pessoal 	  da	  
Escola,	  mas	  orientá-‐los 	  pedagogicamente,	  a	  fim	  de	  estabelecer	  a 	  ligação	  das 	  cadeiras	  
de	  Desenho	  e	  mesmo	  as	  teóricas,	  com	  o	  ensino	  oficinal	  para	  verificar	   -‐	  tanto	  quanto	  
possível	  -‐	  o	  grau	  de	  eficiência	  escolar.

Nesta	   conformidade,	   indicou	   ao	   Director	   das	   oficinas 	   femininas 	   a 	  necessidade	   de	  
estabelecer	  uma	  “seriação”	  de 	  trabalhos 	  oficinais,	  metodizando-‐os,	  de	  facto,	  fora	  dos	  
pontos	  de	  vista	  das	  vulgares	  habilidades	  manuais.

E	  daqui 	  nasceu	  a	  ideia	  de 	  se 	  determinar	  um	  Concurso	  Oficinal	  –	  a	  que	  todas 	  as	  alunas	  
concorressem	   e 	   no	   qual	   pudessem	   evidenciar	   os 	   seus 	   conhecimentos 	   técnicos,	  
rela=vos 	  ao	  respec=vo	  desenvolvimento	  profissional 	  e 	  ainda 	  às	  faculdades 	  derivadas	  
da	  sensibilidade	   e	  próprias 	  à 	  natureza 	  do	   indivíduo,	   mas 	  metodizadas,	   corrigidas	  e	  
desenvolvidas	  pelo	  ensino	  do	  Desenho	  Ornamental,	  pelo	  desenho	  de	  “Es=los”,	  etc.

É	   este 	  um	   problema	  diMcil	   de 	  resolver	   e,	   porque	  o	   é,	   tem	   sido	   posto	  de 	  lado,	   na	  
determinação	   superior	   de 	  programas 	  reguladores,	   e	   ainda	   hoje	   é	   deixado	   ao	   livre	  
arbítrio	  das 	  Escolas,	  dos 	  professores 	  que	  a 	  este	  ensino	  se 	  interessam	  e	  ao	  acaso	  de	  
disciplinas	  especiais 	  que 	  se 	  confundem	   com	  outras 	  de	  nomenclatura	  diferente,	   mas	  
absolutamente	  idên=cas,	  e	  até	  a 	  disciplinas 	  que	  não	  correspondem	  às	  necessidades	  
evolu=vas	  da	  técnica	  profissional	  dos	  oMcios.

As 	   próprias 	   estâncias	   superiores,	   apesar	   da	   muito	   boa 	   vontade	   em	   regular	   este	  
quadrante	  do	  ensino	   técnico,	   têm	  esbarrado	  nas	  dificuldades	  inerentes 	  a	  profissões	  
diMceis	  de	  submeter	  a	  um	  regime	  pedagógico	  e,	  por	  isso	  mesmo,	  metodológico.

O	   que	   importa,	   portanto,	   é	  regulamentar,	   sob	  o	  ponto	  de	  vista 	  escolar,	   as 	  prá=cas	  
industriosas 	  femininas 	  que 	  têm	   largas 	  e	  arreigadas	  tradições	   caseiras,	   mas	  que	   são	  
pra=cadas,	   como	   não	   podia 	  deixar	   de	   ser,	   bastante 	  empiricamente,	   porquanto	   se	  
limitam	  à 	  cópia 	  dos	  variadíssimos 	  jornais 	  e	  revistas,	  estrangeiras 	  e	  nacionais,	  às 	  quais	  
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vão	  buscar	   os 	  modelos	  para 	  reproduzirem	  –	   contando	  os	  quadradinhos	  do	  desenho	  
impresso	  no	  jornal 	  e	   transpondo-‐o	   para 	  o	  quadriculado	  do	   tecido	   em	   que	  desejam	  
fazer	  o	  bordado	  ou,	  ainda,	  copiando	  os	  moldes	  já 	  estampados 	  e	  prontos 	  que	  também	  
vêm	  nas 	  revistas 	  da 	  especialidade,	  se 	  se	  trata	  de 	  Modista 	  de	  ves=dos 	  ou	  de	  Costureira	  
de	  roupa	  branca.

Este 	  processo	  de	  trabalho	  caseiro	  tem	  produzido	  a	  infinidade 	  de 	  "meninas 	  habilidosas”	  
que 	  fazem	  gala 	  dos 	  seus 	  napperons	  a	  ponto	  de	  cruz	  ou	  a 	  ponto	  pé	  de	  flor.	  Parece-‐nos	  
ser	  esta 	  uma 	  prá=ca	  simplista 	  e 	  incompajvel 	  com	  o	  ensino	  metódico	  e 	  progressivo	  de	  
uma	  profissão	   ministrada	  em	   Escolas	   Industriais	   e	   para 	  a 	  qual	   o	   Estado	  despende	  
verbas 	   importantes	   –	   na 	   intenção	   muito	   louvável	   de	   apetrechar	   operárias	   com	   o	  
conhecimento	  técnico	  correspondente	  à	  complexidade	  dos	  oMcios.

O	   ensino	   profissional 	   feminino	   tem	   a 	   sua	   técnica 	   ligada,	   como,	   aliás,	   todo	   o	  
profissionalismo	   ministrado	   nas	   Escolas 	   Industriais,	   ao	   conhecimento	   das	   várias	  
modalidades 	  do	  ensino	  de	  Desenho	  e,	   por	   este	  mo=vo,	   cumpre	  integrá-‐lo	  no	  ensino	  
técnico	  e 	  não	  o	  colocar	  em	  situação	  “à 	  parte”	  —	  pelo	  facto	  de 	  ser	   trabalho	  feminino	  
que	  a	  homens	  não	  compete.

As	  leis	  que	  regem	  o	  conhecimento	  do	  Desenho	  não	  têm	  sexo	  e	  são	  gerais.

Se 	  um	  exemplo	  fora	  do	  ensino	  industrial 	  poderia	  ser	  dado,	  seria 	  o	  do	  ensino	  da	  música	  
em	  qualquer	  das	  suas	  modalidades,	  mas	  mais	  par=cularmente	  no	  piano:

Qualquer	   menina 	   habilidosa 	   poderá	   martelar	   num	   piano,	   mas 	   será	   incapaz	   de	  
interpretar	   um	   trecho	   musical,	   se	   não	   =ver	   aprendido	   a 	   técnica,	   se 	   não	   =ver	   a	  
virtuosidade	  necessária	  e	   se 	  não	  =ver	   a	   cultura 	  indispensável 	  para 	  compreender	   e	  
executar	  correctamente	  uma	  verdadeira	  obra	  musical.

No	  ensino	  técnico	  profissional 	  feminino	  também	  se 	  deve	  estabelecer	  a 	  diferença 	  entre	  
a 	  amadora,	   que	  se	  limita	  a 	  manifestar	   algumas 	  habilidades	  para 	  que 	  tem	   jeito,	   e 	  a	  
profissional,	  que	  tem	  obrigação	  de	  conhecer	  o	  oficio	  em	  todas	  as 	  suas	  modalidades 	  de	  
Desenho	  Constru=vo	   e	  de	  Desenho	  Ornamental,	   e	   é	  capaz	   de 	  interpretar	   qualquer	  
debuxo	  ou	  figurino,	   executando-‐o	   adentro	  da	  técnica 	  própria 	  ao	  oficio	  e	  género	  de	  
trabalho.
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O	  ensino	  técnico	  feminino,	  se	  não	  toma 	  a	  disciplina	  da	  essencial 	  metodologia,	  perde-‐se	  
nas 	  habilidades 	  caseiras 	  e 	  torna-‐se 	  inú=l,	   porque	  não	  evolui 	  e	  porque 	  não	  alcança 	  o	  
seu	  objec=vo	  primordial,	  ou	  seja,	  produzir	  boas	  e	  competentes	  operárias.

É	  mister,	   portanto,	  que,	   nas 	  Escolas 	  Industriais,	  sejam	  doseados	  metodologicamente	  
os	  conhecimentos 	  de	  Desenho	  e	  que	  esses 	  conhecimentos	  se	  rela=vem	  aos 	  trabalhos	  
oficinais,	  cuja	  graduação	  também	  convém	  definir,	  a 	  fim	  de 	  ser	  possível 	  estabelecer	  um	  
programa	  oficinal,	  com	  caracterís=cas	  pedagógicas	  e	  não	  somente	  habilidosas.

Eis 	  porque,	  sob	  a 	  forma	  pitoresca	  de	  um	  Concurso	  de	  sacos 	  de 	  trabalho,	  sugerido,	  com	  
tanta	  inteligência,	  pelo	  Director	  da	  Escola,	  Professor	  [António]	  Bap=sta	  de	  Carvalho,	  foi	  
estabelecido	  um	  programa	  orientador	  desse 	  Concurso	  que	  pretende	  alcançar	  as 	  várias	  
modalidades 	  e	  períodos 	  de	  cada 	  oMcio	   feminino	  professado	  na	  Escola	  [Industrial	  de	  
Fonseca]	   Benevides 	   e	   é 	   adentro	   deste 	   critério	   que	   deverá 	   incidir	   o	   julgamento,	  
conforme	  os	  oMcios,	  respeitando	  as 	  várias 	  fases 	  do	  ensino,	  pois	  o	  Concurso	  foi 	  aberto	  
entre	  as	  alunas	  que	  estão	  matriculadas	  nos	  6	  anos	  de	  cada	  curso.
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Os 	  desenhos	  que 	  acompanham	  os	  trabalhos	  oficinais	  demonstram	  os 	  conhecimentos	  e	  
as	  ap=dões	  individuais	  das	  alunas.

Por	  eles 	  se	  vê	  quanto	  seriam	  necessários	  dois 	  anos 	  de 	  Desenho	  Geral 	  em	  vez	  de 	  um	  só,	  
o	  que,	  na	  opinião	  quase	  unânime	  dos 	  professores,	   é	  insuficiente	  –	  sobretudo	  nestas	  
profissões	  femininas	  que	  derivam	  para	  o	  ornamentalismo.

Para	  melhor	   compreensão	   do	   interesse 	  pedagógico	   deste	   Concurso,	   seguem-‐se	   as	  
bases 	   técnicas 	   que	   regularam	   as 	   várias 	   modalidades 	   oficinais	   do	   Concurso,	   com	  
caracterís=cas 	  de	  diferenciação	  de	  oMcios,	  ou	  sejam:	  VesOdos	  –	  Chapéus	  de	  Senhora	  –
Bordados	  e	  Rendas.

OFICINA	  DE	  BORDADOS	  E	  RENDASOFICINA	  DE	  BORDADOS	  E	  RENDASOFICINA	  DE	  BORDADOS	  E	  RENDAS

1.ª	  ano

BORDADOS

Decorações	  mo=vadas	  em	  “Pontos	  de	  Costura”	  e	  em	  
“Pontos	  de	  Bordado”,	  tais	  como:	  “Pé	  de	  flor”,	  Cadeia,	  
Recorte,	  Galo	  e	  Espinhas.

1.ª	  ano

RENDAS

Aplicações	  decora=vas	  em	  “Crochet”,	  “Irlanda”,	  
“Frioleira”	  e	  “Lérias”.

2.º	  ano

BORDADOS

Decorações	  com	  “Pontos	  abertos”,	  “Bainhas	  abertas”,	  
“Pontos	  de	  rede”,	  “Aranhas”	  e	  Pontos	  cheios	  (em	  lã).

2.º	  ano

RENDAS

Aplicações	  de	  rudimentos	  de	  “Renda	  Inglesa”	  e	  de	  
“Filet”.

3.º	  ano

BORDADOS

Decorações	  com	  “Bordados	  a	  Lã”,	  “Bordados	  de	  
Aplicação”	  (fazenda	  recortada	  e	  aplicada),	  “Bordados	  a	  
Ponto	  de	  Cruz”	  e	  Bordados	  de	  Aplicação,	  em	  tule.

3.º	  ano

RENDAS

Aplicações	  de	  Rendas	  de	  Milão,	  Filets,	  e	  rudimentos	  de	  
Bilros.

4.º	  ano

BORDADOS

Decorações	  com	  Bordados	  regionais	  da	  Ilha,	  Castelo	  
Branco	  e	  Viana	  do	  Castelo.

4.º	  ano

RENDAS

Renda	  Inglesa,	  Filet	  an=go,	  Filet	  moderno	  e	  Bilros.

5.º	  ano

BORDADOS

Decorações	  com	  Bordados	  de	  Es=los:	  “Richelieu”,	  
“Renascença”,	  “Veneza”;	  Bordados	  a	  Vidrilhos,	  contas,	  
etc.

5.º	  ano

RENDAS

Aplicações	  decora=vas	  com	  rendas	  de	  Irlanda,	  Veneza	  e	  
Milão,	  e	  ainda	  com	  “Macramé”	  e	  com	  Crochet	  de	  Arte	  e	  
com	  Rendas	  de	  Bilros.

6.ºano

BORDADOS

Decorações	  com	  Bordados	  a	  branco,	  a	  ouro,	  a	  prata,	  a	  
Ma=z	  an=go	  e	  a	  Ma=z	  moderno.

6.ºano

RENDAS

Aplicações	  decora=vas	  de	  várias	  rendas	  em	  composições	  
conjuntas	  com	  bordados.
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OFICINA	  DE	  MODISTA	  DE	  VESTIDOS	  E	  ROUPA	  BRANCAOFICINA	  DE	  MODISTA	  DE	  VESTIDOS	  E	  ROUPA	  BRANCA

1.º	  ano

Sacos	  decorados	  (pela	  parte	  da	  frente)	  com	  pontos	  de	  costura	  
executados	  com	  linhas	  grossas	  ou	  lãs	  (alinhavos,	  “ponto	  adiante”	  e	  
“ponto	  atrás”.	  O	  saco	  poderá	  ter	  qualquer	  decora=vo	  (na	  parte	  da	  
frente)	  representando	  um	  utensílio	  oficinal.

2.º	  ano

Sacos	  decorados	  com	  “botões”	  (cosidos	  de	  várias	  formas)	  com	  
“Franzidos	  variados”	  e	  com	  “Recortes”.	  (O	  saco	  poderá	  ter	  (na	  parte	  
da	  frente)	  a	  representação	  de	  qualquer	  utensílio	  oficinal,	  corno	  
tesouras,	  dedal,	  carros	  de	  linha,	  bobines,	  fitas,	  nastros,	  colchetes,	  
molas,	  máquinas	  de	  costura,	  ou	  um	  dos	  seus	  detalhes,	  etc.).

3.º	  ano

Sacos	  decorados	  com	  “vieses”,	  “Soutaches”,	  “encaches”,	  “machos”,	  
“Plissados”,	  “rouges”',	  etc.	  (Também	  pode	  vir	  reproduzido,	  na	  parte	  
da	  frente	  do	  saco,	  uma	  das	  fases	  da	  construção	  de	  moldes.	  Frente,	  
costas,	  mangas,	  etc.).

4.º	  ano Sacos	  executados	  em	  género	  “Lingerie”.

5.º	  ano

Execução	  de	  vestuários	  com	  caracterís=cas	  regionais	  portuguesas:	  
traje	  minhoto,	  traje	  alentejano,	  traje	  varino,	  traje	  transmontano,	  traje	  
saloio,	  traje	  beirão,	  traje	  algarvio	  e	  traje	  do	  Douro.

6.º	  ano

Execução	  de	  vestuários	  com	  as	  caracterís=cas	  de	  várias	  épocas,	  
procurando	  a	  aluna	  demonstrar,	  com	  a	  execução	  destes	  vestuários,	  
não	  só	  o	  seu	  conhecimento	  da	  moda	  dessa	  época,	  como	  dos	  detalhes	  
ornamentais	  de	  que	  se	  compunha	  o	  dito	  vestuário.
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OFICINA	  DE	  CHAPÉUSOFICINA	  DE	  CHAPÉUS

1.º ano

Decoração,	  servindo-‐se	  de	  “pontos	  de	  costura”,	  mais	  aplicados	  ao	  
oficio,	  ou	  servindo-‐se	  de	  elementos	  aplicáveis	  aos	  chapéus,	  tais	  
como:	  urdimentos	  em	  palhas,	  crinas,	  feltros,	  veludos,	  coiros,	  oleados,	  
vidrilhos,	  contas,	  ceOm,	  crepe,	  laços,	  fivelas,	  peles,	  plumas,	  etc.	  
(Indicação,	  na	  parte	  da	  frente	  do	  saco,	  de	  um	  utensílio	  usado	  no	  
oficio).	  

2.º ano Sacos	  inspirados	  na	  forma	  de	  chapéus	  e	  executados	  em	  palha	  e	  
decorados	  com	  fitas.

3.º ano

Sacos	  inspirados	  na	  forma	  de	  chapéus,	  construídos	  em	  linhó	  e	  
forrados	  com	  tecidos	  de	  fantasia	  e	  decorados	  com	  flores	  e	  laços.

NOTA:	  Neste	  curso	  só	  estão	  matriculadas	  alunas	  até	  ao	  3.°	  ano	  e,	  por	  este	  mo=vo,	  o	  concurso	  só	  se	  
refere	  a	  estes	  períodos.
NOTA:	  Neste	  curso	  só	  estão	  matriculadas	  alunas	  até	  ao	  3.°	  ano	  e,	  por	  este	  mo=vo,	  o	  concurso	  só	  se	  
refere	  a	  estes	  períodos.
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Este 	  ensaio	  de	  programa 	  oficinal,	  referente 	  aos	  oMcios 	  femininos 	  professados	  na 	  Escola	  
[Industrial	  de]	  Fonseca	  Benevides,	  baseia-‐se	  nas	  observações	  fundamentais	  seguintes:

1.º	  –	  Não	  oferece	  a	  menor	  dúvida	  que,	  no	  ensino	  técnico	  profissional,	  o	  conhecimento	  
das	   várias	  modalidades	   das	   cadeiras	   de	  Desenho	   deve	   acompanhar	   e,	   tanto	   quanto	  
possível,	   anteceder	   a	   graduação	   de	   trabalhos	   oficinais	   a	   que	   esses	   desenhos	  
correspondam.

2.º	  –	  Aparte	  o	  Desenho	  Geral,	  verdadeira	  gramá=ca 	  dos	  Desenhos	  subsequentes,	  todos	  
os	  Desenhos	  que	  sejam	  entendidos	  necessários	  ao	  exercício	  de	  uma	  profissão	  deveriam	  
ser	  considerados	  dentro	  da	  rúbrica	  de	  Desenho	  Profissional.

As 	  modalidades 	  desse	  Desenho	  Profissional 	  e	  que 	  têm	  de 	  variar,	  em	  cada	  profissão	  e	  
nas 	  suas 	  várias 	  fases,	  mas 	  não	  convém,	  em	  nenhum	   caso,	   confundir	   a	   instrução	  de	  
operárias	   profissionais,	   que	   devem	   ser	   preparadas 	   para 	   compreender	   e	   executar	  
trabalhos	  que	  outros	  encomendam,	  com	  a	  instrução	  arjs=ca,	  própria 	  ao	  ensino	  das	  
Belas 	  Artes 	  que,	  a	  par	  de	  uma	  técnica 	  arjs=ca 	  que	  não	  cabe	  na 	  modés=a	  de	  um	  curso	  
industrial,	  tem	  por	  fim	  educar	  a	  sensibilidade	  para	  realizarem	  obras 	  de 	  Arte	  em	  Pintura	  
ou	  em	  Escultura.

No	  caso	  que	  interessa 	  este	  Concurso,	   limitam-‐se 	  os 	  problemas 	  aos 	  oMcios	  que 	  foram	  
exercidos 	  no	  ano	   lec=vo	  anterior,	   ou	  sejam,	  Modista	   de	  VesOdos	   e	   Roupa	  Branca	   –	  
Bordadeira	  e	  conhecimentos	  gerais	  de	  Rendeira	  –	  Modista	  de	  Chapéus.

Para	   o	   oMcio	   de	   Bordadeira,	   o	   problema	   profissional 	   do	   ensino	   de 	   Desenho	   é 	   o	  
Ornamental	   e 	   o	   de	   EsOlos,	   ou	   seja,	   o	   conhecimento	   das	   caracterís=cas	  dos 	  vários	  
bordados 	  e	  as 	  tradições	  ornamentais 	  ou	  técnicas	  que	  lhe	  forem	  próprias 	  e	  as 	  épocas	  a	  
que	  se	  reportam.

Para	  as 	  Modistas,	  o	  problema 	  é 	  profissional	  com	  a 	  geometria 	  própria 	  ao	  traçado	  de	  
construção	  dos 	  chamados 	  “pontos 	  de	  costura”	   e 	  da 	  construção	  de	  moldes	  baseados	  
nas 	  “medidas”,	   conhecimento	   dos	  EsOlos	   próprios	  ao	  oficio,	   ou	  seja,	   a	  História	   do	  
Vestuário	   Feminino,	   compreensão	   das	   suas 	   caracterís=cas	   e 	   correlação	   das 	   várias	  
épocas,	  para	  que	  seja	  possível	  executar	  esses	  ves=dos	  de	  esOlo.

Não	  se	  deverá	  deixar	  de	  intercalar,	  no	  conhecimento	  dos	  EsOlos,	  o	  estudo	  dos 	  trajes	  
regionais 	  femininos,	   tomando	  nota,	   tanto	  quanto	  possível,	   das	  caracterís=cas 	  dessas	  
indumentárias 	  e	  das 	  diferenciações 	  etnológicas 	  que 	  se 	  ligam	  aos 	  usos 	  e 	  costumes	  das	  
regiões	  portuguesas.

Para	   o	   oMcio	   de	   Modista	   de	   Chapéus,	   o	   problema 	   é	   de 	   Desenho	   Profissional	  
subdividido	   nos 	  conhecimentos 	  de	   factura 	  de	  moldes,	   de	   Es=los 	  e 	  de	   ornamentos	  
próprios	  ao	  oMcio.

Dadas	  estas	  explicações	  preliminares,	   se 	  compreenderá 	  o	  interesse 	  pedagógico	  
deste	  Concurso,	  no	  qual	  se	  poderá 	  observar,	  nos	  trabalhos 	  das	  concorrentes,	  aquelas	  
que 	  compreenderam	  e 	  seguiram	  as 	  bases 	  do	  Concurso	  e	  desde	  já 	  se 	  chama 	  a 	  atenção	  
para	  o	  par=cular	  interesse	  pedagógico	  que 	  representam	  os 	  trabalhos	  do	  1.°	  ano	  e	  em	  
que 	  se	  reproduzem,	   nos	  sacos,	   ornamentos 	  executados 	  com	   “pontos”	  de 	  contorno,	  
próprios	   à 	   sua	   elementar	   instrução,	   e 	   representando	   alguns	   a 	   diversidade	   de	  
problemas	  de	  Desenho	  Geral	  que	  estão	  aprendendo.

Em	  seguimento	  e	  conforme	  a	  evolução	  do	  ensino	  de	  Desenho	  e 	  da	  correla=va 	  prá=ca	  
oficinal,	   se	   deverão	   votar	   os 	   trabalhos 	   executados 	   conforme	   o	   período	   da	   sua	  
instrução	  e	  de	  acordo	  com	  as	  bases	  programá=cas	  do	  Concurso.
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No	  que	  diz	  respeito	  às 	  Modistas,	  ressaltam,	  como	  se	  fora	  uma	  excepção	  às 	  regras 	  do	  
Concurso,	   as 	  execuções 	  de 	  trajes 	  regionais 	  e	  de	  trajes	  femininos	  das	  várias 	  épocas,	  
correspondendo	  ao	  conhecimento	  conjugado	  do	  Desenho	  da 	  cadeira 	  de	  Es=los 	  e 	  da	  
respec=va	  execução	  profissional.

É	  conveniente	  não	  confundir	   esta	  parte	  da	  demonstração,	  neste	  Concurso,	  com	  uma	  
vulgar	   “exposição	   de 	   bonecas”,	   mas	   sim	   de 	  manequins,	   suportando	   trajes	   com	  
caracterís=cas 	  definidas 	   e	   executadas	   em	   miniatura,	   pelo	  mesmo	   processo	   e	   com	  
materiais 	  idên=cos 	  aos 	  que	  seriam	   usados 	  na 	  confecção	  dos 	  mesmos 	  ves=dos,	   em	  
tamanho	  natural.

Não	  é 	  um	  concurso	  de	  modelação,	  pois 	  as	  alunas 	  não	  têm	  essa	  preparação,	  mas	  sim	  
um	  concurso	  em	  que	  demonstram	  os 	  seus 	  conhecimentos 	  da 	  profissão	  de	  Modista 	  de	  
Ves=dos.

A	   Escola	   [Industrial	   de]	   Fonseca 	   Benevides,	   no	   5.º	   e	   6.º	   anos,	   apresenta,	   nesta	  
Exposição,	   um	   trabalho	   conjugado	   entre 	  professores,	   mestras 	  e 	  alunas,	   e,	   se	   esta	  
demonstração	   produzir	   os 	   resultados	   prá=cos	  que 	  o	  Senhor	  Director	  da	  Escola	  
desejou	  determinar	  com	  a	  sua 	  feliz	   inicia=va,	  será 	  mo=vo	  não	  só	  para	  o	  felicitar	  pela	  
sua 	  magnífica 	  ideia,	   mas 	  também	   pelo	   esjmulo	   que	  determinou	  nas	   alunas	  desta	  
Escola 	  a	  subordinarem-‐se	  a	  metodologias 	  pedagógicas,	  absolutamente	  necessárias	  aos	  
seus 	  oMcios,	  e	  talvez	  tenha	  evidenciado,	  quanto	  a	  Escola	  que	  dirige	  procura,	  no	  limite	  
possível,	  esclarecer	   problemas 	  que	  interessam,	   tão	  directamente,	  o	  Ensino	   Técnico	  e	  
em	   que	   todas 	   as 	   Escolas	   [Industriais]	   do	   País	   estão	   empenhadas,	   para 	   bem	   do	  
desenvolvimento	  deste	  ramo	  de	  ensino	  profissional.

Em	  resumo,	  a 	  exposição	  que	  se 	  refere	  a 	  este	  Concurso	  de 	  sacos	  de	  costura	  pretende	  
tão	   somente	   esboçar	   a 	   organização	   do	   ensino	   feminino	   nas	   oficinas 	   da 	   Escola	  
[Industrial 	   de	   Fonseca]	   Benevides	   e,	   se	   =ver	   a 	   aprovação	   superior,	   fixar	   esses	  
programas	  por	  forma	  a	  corresponderem	  a	  oMcios	  técnicos	  definidos.

A	   Exposição	   escolar,	   manifestação	   de 	   conjunto	   dos 	   trabalhos	   de	   todas 	  as 	  oficinas	  
masculinas 	  e 	  femininas 	  e	  representação	  da 	  competência 	  pedagógica	  do	  corpo	  docente	  
da	  Escola 	  e 	  dos 	  alunos,	  será 	  realizada 	  no	  final 	  do	  presente	  ano	  lec=vo	  [de]	  1935-‐1936,	  
por	   determinação	   do	   Excelenjssimo	   Senhor	   Director;	   nessa	   Exposição	   se	   poderão	  
apreciar	   os 	   esforços 	   feitos 	   no	   sen=do	   de	   uma	   conjugação	   do	   ensino	   das	   várias	  
disciplinas	  que	  formam	  os 	  programas	  dos 	  cursos 	  e	  a 	  sua	  correlação	  com	  os 	  trabalhos	  
oficinais	  apresentados	  e	  executados	  durante	  o	  ano	  lec=vo.

Lisboa,	  20	  de	  Outubro	  de	  1935.

PROFESSOR	  LEAL	  DA	  CÂMARA

Director	  das	  Oficinas	  Femininas

1
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[Apêndice	  iconográfico:	  Figuras	  e	  legendas	  do	  Concurso	  Oficinal]
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Oficina	  de	  ves?dos	  (1.º	  ano):	  Saco	  
d e c o r a d o	   c o m	   e x e r c í c i o	  
geométrico	   executado	   a	   ponto	  
adiante	  e	   ponto	   atrás.	  Mestra	  da	  
Oficina:	  Maria	  Tereza	  Gomes

Oficina	   de	   lavores	   femininos	   (2.º	  
ano):	   Saco	   de	   linho	   cru,	  bordado	   a	  
lãs.	  Mestra	  da	  Oficina:	  Maria	  da	  Luz	  
Pereira

Oficina	   de	   ves?dos	   (3.º	   ano):	   Saco	  
decorado	  com	  vieses	  de	  vários	  tons	  
e	   botões	   forrados.	   Mestra	   da	  
Oficina:	  Conceição	  Hortelão

Oficina	   de	   chapéus	   (3.º	   ano):	   Saco	   em	  
forma	  de	  chapéu.	  (Forma	  em	  linho	  forrada	  
de	  organdi	  e	  decorada	  com	  flores	  de	  feltro	  
em	  dois	   tons	  e	   laços	  de	   seda).	  Mestra	  da	  
Oficina:	  Maria	  da	  Luz	  Pereira
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Oficina	   de	   ves?dos	   (2.º	   ano):	   Saco	  
decorado	   com	   botões,	   aplicação	  
pespontada	   e	   folho	   franzido.	   Mestra	  
da	  Oficina:	  Virgínia	  Afonso

Oficina	   de	   lavores	   femininos	   (3.º	  
ano):	  Saco	   de	  Filet	  bordado	   a	   lãs.	  
Mestra	   da	   Oficina:	   Emília	   da	  
Piedade	  Costa

Oficina	  de	  ves?dos	  (5°	  ano):	  (Trajes	  regionais	  portugueses)	  Mestra	  da	  Oficina:	  Virgínia	  Afonso
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Oficina	   de	   lavores	   femininos	   (5º	   ano):	   Saco	   com	  
aplicação	   de	   renda	   de	   bilros	   e	   bordados	   a	   branco.	  
Mestra	  da	  Oficina:	  Emília	  Costa

Oficina	   de	   ves?dos	   (6.º	   ano):	   1600	   (época	   da	  
dominação	   castelhana)	   Colar	   enrolado	  
(gorgeira)	  —	  Mangas	   tufadas.	  Corpete	   justo	   e	  
cintura	   curta	  —	  Saia	   rodada	   e	   sobressaia	   com	  
enfeites	   lavrados	   iguais	   aos	   das	   mangas	   e	   do	  
pei?lho.	  Mestra	  da	  Oficina:	  Virgínia	  Afonso

Oficina	   de	   ves?dos	   (6.º	   ano):	  1740	   (moda	  
i n fl u e n c i a d a	   p e l a s	   C am p a n h a s	  
Napoleónicas	   na	   Polónia	   e	   na	   Rússia).	  
Grande	   casacão	   de	   veludo	   guarnecido	   a	  
peles.	  Ves?do	  rodado	  guarnecido	  com	  uma	  
larga	   “rouge”	   —	   capota	   de	   veludo,	  
guarnecida	   de	   peles	   e	   atada	   com	   um	  
grande	  laço	  de	   pontas.	  Mestra	  da	   Oficina:	  
Virgínia	  Afonso
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Oficina	   de	   ves?dos	   (5.º	   ano):	   Século	   XIX	   (Capote	   e	  
lenço)	   Josésinho	   de	   pano	   encarnado,	   com	   larga	  
romeira.	  Gola	  de	  veludo	  preto.	  Ves?do	  de	  seda	  rota	  —	  
Lenço	   engomado	   de	   cambraia.	   Mestra	   da	   Oficina:	  
Virgínia	  Afonso

Oficina	   de	   Ves?dos	   (6.º	   ano):	   1860	  
(época	  de	  D.	  Pedro	  V)	  Capota	  de	  pala,	  
com	   grande	   laço	   de	   ce?m.	   Corpete	  
justo	  —	  saia	  de	   roda	  em	  seda	  moirée	  
—	   xaile	   de	   seda	   oriental.	   Mestra	   da	  
Oficina:	  Virgínia	  Afonso

Oficina	  de	  ves?dos	  (6.º	  ano):	  1880	  
—	   Ves?do	   de	   tournure	   com	  
apanhados	   e	   folhos,	   deformando	  
a	   cinta.	   Pequeno	   mantelete,	  
bordado	  de	  vidrilhos,	  com	  mangas	  
largas.	  Cabelo	   enrolado	   e	   chapéu	  
de	  copa	  alta,	  com	  plumas	  e	  fitas	  a	  
atar	   sob	   o	   queixo.	   Mestra	   da	  
Oficina:	  Virgínia	  Afonso
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Aula	  da	  oficina	  de	  ves?dos
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Oficina	  de	  ves?dos,	  trajes	  históricos	  pintados	  sobre	  cartão



Manuel	  Gustavo	  Bordalo	  Pinheiro*

Falar	  de 	  um	  ar=sta 	  e	  sempre	  grato	  ao	  nosso	  espírito,	  mas,	  quando	  esse	  ar=sta 	  foi 	  um	  
querido	   amigo,	   um	   companheiro	   de 	   lutas 	  pela	   Arte,	   uma	   personalidade	   que	   teve	  
semelhanças	  connosco,	  sob	  o	  ponto	  de	  vista 	  psíquico	  e	  profissional,	  e	  foi 	  um	  professor	  
cuja	  cadeira 	  nós 	  temos	  a 	  grande	  honra	  de	  ocupar,	   já	  não	  é	  somente 	  prazer	   o	   que	  
sen=mos,	   pois,	   falar	  desse 	  ar=sta,	   torna-‐se	  um	  dever	  de	  gra=dão	  e	  de 	  respeito	  pela	  
sua	  memória	  gen=l.

Foi 	  com	  certo	  alvoroço	  que	  eu	  recebi	  o	  encargo	  que	  me	   foi 	  dado	  pelo	  meu	   ilustre	  
Director	  e 	  amigo,	  o	  Senhor	  Doutor	  Adrião	  Castanheira,	  mas 	  falar	  de	  um	  ar=sta	  como	  
Manuel 	  Gustavo,	  defini-‐lo,	   indicar,	  tão	  pobremente	  seja,	  a 	  sua 	  figura 	  moral 	  e	  o	  papel	  
que 	  desempenhou,	  na 	  sociedade	  portuguesa,	  durante	  os	  breves 	  anos	  que 	  andou	  por	  
esta 	  vida 	  poderia	  ser	   fácil,	  se	  se	  tratara 	  de	  outro	  ar=sta	  que	  não	  =vesse,	   como	  este,	  
depois 	  do	   seu	  duplo	  nome	  de	  Manuel	  Gustavo,	   o	   nome	   familiar	   e 	  predes=nado	  de	  
Bordalo	  Pinheiro.

Não	  é 	  que	  a 	  personalidade	  de	  seu	  ilustre	  pai 	  empanasse 	  a 	  não	  menor	  personalidade	  
do	  nosso	  querido	  Manuel,	  mas,	  quando	  esse	  pai 	  se	  chamou	  Rafael 	  Bordalo	  Pinheiro	  e	  
que,	  por	  assim	  dizer,	  açambarcou	  a 	  atenção	  da	  sua 	  época	  com	  o	  brilho	  singular	  do	  seu	  
fulgurante	  talento,	   tão	  polimorfo	  –	   tocando	  todos	  os 	  assuntos 	  e	  realizando	  –	  aqui 	  e	  
acolá 	  -‐	  	  em	  Lisboa	  e 	  no	  Rio	  de	  Janeiro,	  em	  Paris	  e 	  em	  Madrid,	  todas 	  as 	  fantasias 	  criadas	  
pelo	  seu	  genial	  engenho,	  escrevendo,	  dia 	  a	  dia,	  a	  História	  dos	  costumes 	  portugueses	  
com	  o	  bico	  do	  seu	  lápis 	  e 	  transformando	  o	  barro	  das 	  Caldas	  em	  mil	  formas 	  fantás=cas	  
–	  qual 	  fora	  um	  fei=ceiro	  ou	  um	  mago	  de	  conto	  de	  fadas,	  é	  muito	  diMcil 	  medrar	  a 	  seu	  
lado,	   fazer	   um	  nome 	  e 	  impor-‐se	  –	  mesmo	  à	  força	  de	  muito	  talento	  (como	  sucedia	  a	  
Manuel 	   Gustavo)	   e	   chamar	   a	   si 	   a 	   atenção	   das 	   gentes,	   pois 	   “o	   público”,	   no	   seu	  
simplismo	   encantador	   e,	   por	   vezes,	   injusto,	   mas 	   sempre 	   sinté=co,	   dirá 	   -‐	   na	   sua	  
generalidade 	   –	  quando	  ouvir	   falar	   de 	  Bordalo	  Pinheiro:	  –	  “é	  o	  Rafael!...”	  e 	  só	  raros,	  
infelizmente,	   sabem	   e	   se	   lembram	   de 	   quanto	   valem	   os 	   nomes 	   admiráveis 	   como	  
energia,	   como	   talento	  e	  como	  exemplo	   cívico,	   de 	  Dona	  Maria 	  Augusta,	   a	  excelsa 	  e	  
admirável 	   ar=sta 	   das 	   rendas 	   portuguesas,	   de 	   Columbano,	   o	   grande	   mestre	   e,	  
certamente,	  o	  grande	  pintor	  moderno	  de	  amanhã,	  o	  de	  Tomás 	  Bordalo,	  o	  organizador,	  
por	  excelência,	  do	  Desenho	  Profissional,	  e	  o	  nome	  do	  nosso	  querido	  Manuel 	  Gustavo,	  
caricaturista,	   professor	   e	  ceramista 	  ilustre,	   cuja	  personalidade	  nos 	  ocupa	  hoje,	  mais	  
par=cularmente.

Para	   ver	   e	   es=lizar	   a 	  figura 	  de	  Manuel 	  Gustavo	   Bordalo	   Pinheiro,	   seria	  necessário	  
relembrar	  a 	  História 	  daqueles	  tempos	  em	  que	  ele	  viveu,	  em	  que	  ele	  foi 	  o	  belo	  rapaz	  
que	  eu	  conheci	  em	  tempos	  idos.

O	   Manuel 	  Gustavo	   que	   ajudava 	   seu	   Pai,	   desenhando,	   na 	  mesma 	  grande	  mesa	   de	  
trabalho,	   algumas 	  páginas	   vibrantes 	  para	   o	   António	   Maria,	   para	   a	  Paródia	   e 	  para	  
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*	   “Elogio	   do	   Professor	   Manuel	   Gustavo	   Bordalo	   Pinheiro, 	   feito	   no	   dia	   da	   inauguração	   da	   Aula	   de	  
Desenho	  Ornamental	  que	  tem	  o	  seu	  nome,	  na	  Escola	  Industrial	  de	  Fonseca	  Benevides	  —	  pelo	  Professor	  
Leal	   da	   Câmara,	   em	   28	   de	   Setembro	   de	   1927”, 	  in	   BoleOm	  da	   Associação	   dos	   Professores	   do	   Ensino	  
Industrial	   e	   Comercial,	   Associação	   dos	   Professores	   do	   Ensino	   Industrial	   e	   Comercial,	   composto	   e	  
impresso	  nas	  Oficinas	  da	   Secção	   de	  Publicidade	   do	  Museu	   Comercial,	  Rua	  do	  Quelhas,	  6-‐A,	  Lisboa,	  5º	  
Ano,	  Nºs	  10-‐12,	  Janeiro-‐Setembro	   de	  1927,	  pp.	  394-‐398	   (Documento	   impresso	   heterógrafo	  original,	  in	  
Arquivo	  Histórico	  da	  Casa-‐Museu	  de	  Leal	  da	  Câmara;	  ortografia	  e	  pontuação	  revistas	  e	  actualizadas).



outros	   jornais,	   o	   Manuel	   Gustavo	   esgrimista	  finíssimo	   com	   o	   qual 	  mestre 	  António	  
Mar=ns	  traçava 	  armas 	  em	  muitos 	  assaltos 	  famosos 	  nos 	  saraus	  do	  Real	  Ginásio	  Clube,	  o	  
Manuel 	  Gustavo	  dandy	  impecável 	  de	  fina	  e	  correcta	  linha,	  envergando,	  pela 	  manhã,	  o	  
seu	  fato	  claro	  de 	  passeio,	  à 	  tarde,	  um	  correcto	  tailleur	  de	  fino	  corte 	  inglês 	  e	  à 	  noite,	  
invariavelmente,	  o	  seu	  smoking	  ou	  a	  sua	  casaca.

Lembro-‐me	  do	  Manuel 	  Gustavo	  da 	  primeira	  época,	   cheio	  de	  vida	  e	  de	  mocidade,	   do	  
tempo	  em	  que 	  desenhava 	  tudo	  e 	  todos	  com	  aquele	  traço	  enérgico,	  rec=líneo,	  que 	  se	  
desenvolvia 	  em	  linhas	  quebradas 	  vigorosas,	  e 	  que,	  no	  seu	  conjunto,	  representavam	  as	  
charges	  mais	  hilariantes	  e	  inesperadas.

Esses	  desenhos,	   já 	  nesse	  tempo,	  contrastavam	  com	  a	  grafia	  nervosa	  e	  ligeira	  do	  pai	  
Bordalo,	  pela	  audácia	  e	  pelo	  vigor,	  bem	  próprios	  da	  sua	  exuberante	  juventude.

Lembro-‐me	  do	  Manuel 	  Gustavo,	  mundano	  do	  Chiado	  –	  no	  tempo	  em	  que	  Silva 	  Pinto,	  
por	  debaixo	  de	  um	  alto	  chapéu	  alto	  e	  encostado	  a 	  uma	  porta 	  de	  livraria,	  cri=cava 	  meio	  
mundo,	   em	  que	  Ramalho	  Or=gão	  singrava	  Chiado	  abaixo,	  Chiado	  acima,	   embarcado	  
nas 	  suas 	  sensacionais 	  polainas 	  e	  com	  o	  seu	  ar	  londrino,	  em	  que	  o	  Fialho	  aparecia,	  de	  
fugida,	  do	  seu	  Alentejo	  distante,	  para 	  dizer	  insolências 	  ao	  Marcelino	  de 	  Mesquita,	  que,	  
esse,	  vinha,	  a	  cada	  instante,	  de	  Pontevel,	  com	  uma	  peça	  em	  5	  actos	  e 	  em	  verso	  (!)	  para	  
os	  Rosas	  ou	  para	  o	  S.	  Luís	  de	  Braga.

À	   porta 	  de 	  uma	  confeitaria,	   lá 	  estava 	  o	  Gomes 	  Leal,	   de	  chapéu	   alto	   à	  banda,	   fato	  
peralvilho	   de	   quadradinhos,	   uma 	  camélia 	   na 	  boutonniére,	   badine	   recurvada	   e	   um	  
havano	  nos 	  lábios,	  encimados 	  por	  aquele 	  extravagante	  bigode,	  cujas 	  pontas,	  em	  riste,	  
estavam	  entesadas,	  à	  falta	  de	  cosmé=co,	  com	  bocadinhos	  de	  sabonete...

O	  esquelé=co	  Guilherme	  de	  Azevedo,	  o	  encrespado	  Gonçalves 	  Crespo,	  a 	  aparição	  clara	  
e	  elegante	  de	  Cesário	  Verde,	  o	  Mariano	  de	  Carvalho,	  que	  ia	  para 	  o	  Popular,	  o	  Emídio	  
Navarro,	  a 	  fugir	  de	  corrida 	  para	  as 	  Novidades,	  o	  Zé	  Dias 	  Ferreira,	  indo	  para	  o	  Dia	  e	  toda	  
aquela 	  turba 	  multa 	  elegante,	   pitoresca,	  atlé=ca	  e	   juvenil	  do	  Chiado,	   desde	  o	  Barata	  
Loira,	  que	  subia 	  nos 	  balões	  que	  vinham	  do	  Jardim	  Zoológico	  e	  iam	  até	  ao	  Terreiro	  do	  
Paço	  e,	  às	  vezes,	   à	  outra	  banda,	  até 	  ao	  menos	  loiro	  Gouveia 	  Pinto.	  Tipos 	  cómicos 	  e	  
bordalescos,	  como	  o	  Marquês	  de	  Franco	  e	  o	  inenarrável	  Marquês	  de	  Valadas!...

Era 	  o	  Chiado	  das 	  tardes	  azuis 	  de	  Lisboa,	  belo	  Chiado	  esse,	  o	  de 	  antanho,	  o	  Chiado	  da	  
minha 	  mocidade,	  o	  Chiado	  janota,	  preparado	  e 	  perfumado	  com	  as 	  essências 	  da 	  moda:	  
–	   o	  opoponax	   francês 	  e 	  o	   corilopsis	  do	  Japão,	   com	   as	  senhoras	  em	  Pompadour	   de	  
sedas 	   vistosas	   e	   roçagantes,	   estampadas	   com	   enormes 	   rosas	   e	   amores	   perfeitos	  
mul=cores,	   e	   que	   seguiam,	   todas 	   airosas	   e,	   mais 	   tarde,	   com	   os 	   seus	   tournures	  
formidáveis 	  a 	  dar,	   a 	  dar	   e,	   depois 	  ainda,	   com	   as 	  suas	  mangas	  de	   presunto,	   todas	  
ca=tas,	  a	  des=no	  dos	  dois	  talhões	  onde	  se	  fazia	  a	  Avenida.

Tempos 	  saudosos 	  esses,	   que 	  foram	   um	  período	   brilhante 	  da 	  Literatura	  e	  das 	  Belas	  
Artes,	   com	  nomes 	  admiráveis 	  em	   todas	   as 	  manifestações 	  do	   espírito	   e	   que	   todos	  
passavam	   por	   esse	  Chiado,	   onde 	  me	   lembro	   [de]	   ter	   visto,	   pela 	  primeira	  vez,	   com	  
aqueles 	  olhos 	  ansiosos 	  que	  têm	  as 	  crianças,	  olhos 	  ávidos	  de 	  visões 	  desejadas,	  a 	  figura	  
pres=giosa	  de	  Rafael 	  Bordalo	  a	  distribuir	  e	  a 	  receber	  abraços,	  a 	  cumprimentar	  à 	  direita	  
e	  à 	  esquerda,	  de 	  braço	  dado	  à	  glória,	  expressão	  feliz	  de 	  João	  Chagas,	  e,	  ao	  lado,	   seu	  
filho	  Manuel,	   comedido,	   elegante,	  magrinho,	   de	  badine	  flexível 	  como	  um	   florete,	   e	  
com	  aqueles 	  olhos 	  míopes	  e	  inteligentes,	  cheios 	  de	  nostalgia,	  que 	  as	  lentes	  dos 	  óculos	  
afirmavam,	  dando-‐lhes	  a	  precisão	  definida	  de	  dois	  pontos	  luminosos.
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Seguindo	   e	   acompanhando	   seu	   pai,	   com	   a	   modés=a 	  admira=va	   que 	   foi	   uma 	  das	  
caracterís=cas 	   da	   psicologia 	   de 	   Manuel	   Gustavo,	   a 	   que	   ele 	   próprio	   definiu,	  
inconscientemente,	  por	  uma	  forma 	  jocosa,	  em	  uma	  legenda 	  célebre	  posta	  ao	  baixo	  de	  
uma	  sua 	  auto-‐caricatura 	  –	  a	  pior	  obra	  de	  meu	  pai!...	  –	  o	  nome	  de	  Manuel 	  Gustavo	  não	  
tomou,	  talvez,	  todo	  aquele 	  valor	  que	  o	  seu	  talento	  merecia,	  mas,	  no	  decorrer	  dos	  anos	  
e	  já	  me=do	  nesta 	  dureza 	  da	  luta 	  pela 	  vida 	  e	  em	   frente 	  das	  mil 	  dificuldades 	  que	  se	  
apresentam	   a	   quem	   deseja 	   vencer	   e 	   trilhar	   caminhos 	   inéditos,	   Manuel 	   Gustavo	  
começou	  a	  tomar	  conhecimento	  de 	  si 	  próprio,	  a 	  libertar-‐se	  da 	  pesada	  tutela 	  arjs=ca	  
de	  seu	  ilustre 	  pai,	  a	  avaliar	  a 	  sua	  própria	  força,	  a 	  estudar	  o	  seu	  méOer	  de	  professor,	  o	  
seu	   oficio	   de	  desenhador	   e,	   mais 	   tarde,	   o	   ceramista	   em	   que	   foi	   verdadeiramente	  
notável.

A	  sua	  curiosidade	  intelectual 	  levou-‐o	  a 	  procurar	  outras 	  formas 	  diferentes 	  das 	  que 	  seu	  
pai	  encontrara	  para	  o	  barro	  das	  Caldas,	  sob	  a	  égide	  de	  Bernard	  Palissy.

Observador	  inteligente,	  Manuel 	  Gustavo	  foi 	  procurar	  às 	  formas 	  clássicas 	  aquela 	  beleza	  
peregrina	  que	  foi	  bela,	  ainda	  o	  é	  e,	  estou	  certo,	  será	  bela	  eternamente.

Não	  se 	  limitou	  às	  formas 	  baseadas 	  nos	  cânones 	  gregos 	  ou	  romanos,	  mas 	  procurou,	  na	  
História	   dos	   tempos 	   e	   na	   evolução	   das	   raças 	   e	   das 	   sociedades,	   as	   formas	  
caracterís=cas 	  da	  cerâmica 	  chinesa,	  das	  várias 	  épocas,	   dos	  objectos	  usuais 	  do	  velho	  
Egipto	  e	  da	  Índia,	   e 	  procurou	  ainda 	  aquelas 	  combinações	  de	  es=los 	  que,	   por	   vezes,	  
formaram	   novos 	  es=los	   de	   singular	   beleza,	   como	   certos	   exemplares	   inspirados 	  na	  
cerâmica	  etrusca 	  ou,	  mais 	  exactamente,	  greco-‐itálica	   e	  em	  que	  as 	  figuras	  negras	  se	  
destacam	  em	  fundos	  vermelhos.

Foram	  as 	  grandes 	  preocupações 	  de 	  Manuel 	  Gustavo:	  a 	  rebusca 	  da 	  forma,	  dos	  tons	  e	  
dos	  reflexos	  metálicos.

A	  argila 	  das	  Caldas 	  de	  que 	  se	  servia 	  não	  lhe	  dava 	  toda 	  a	  sa=sfação,	  mas	  ele	  procurava	  e	  
estudava	  a 	  maneira	  de	  a	  transformar,	  a 	  quan=dade	  de	  água	  necessária 	  para	  amassar,	  
as	  temperaturas	  para	  coser	  as	  peças.

A	  maneira 	  empírica 	  como	  os	  ceramistas,	  até	  ele,	  cosiam	  as 	  suas	  obras,	  a	  temperaturas	  
irregulares,	   davam	  resultados	  inesperados,	   certo	   é	  pela 	  combinação	  dos	  óxidos	  que	  
dão	  a	  cor	  à	  cerâmica.

Manuel	  Gustavo	  procurou	  precisar	  esses	  fenómenos	  e	  fixá-‐los	  por	  uma	  forma	  definida.

Que	  lindas	  cores	  azuis	  que	  o	  ar=sta	  ob=nha	  com	  o	  óxido	  de	  cobalto!...

E	  os	  alaranjados,	  com	  o	  óxido	  férrico,	  e	  os	  verdes	  com	  o	  óxido	  ferroso.

Empregou	  bastante 	  os	  óxidos 	  de	  manganésio	  para 	  dar	   os 	  rosas	  violáceos 	  e	  o	  ácido	  
crómico,	   associado	  ao	  ácido	  estânico	  e 	  à 	  cal,	   para 	  obter	   cores 	  vitrificáveis,	   que	  vão	  
desde	  o	  cor-‐de-‐rosa	  até	  ao	  púrpura	  mais	  violento.

E,	  se	  a	  forma 	  da 	  cerâmica 	  de	  Manuel	  Gustavo	  é	  mais 	  clássica	  do	  que	  a	  maior	  parte 	  dos	  
seus 	  antecessores 	  e	  se	  elas	  apresentam	  os 	  coloridos 	  mais 	  perfeitos,	   têm	   também	  a	  
vantagem	  de	  serem	  úteis,	  porque	  foi 	  essa	  uma 	  das 	  maiores 	  preocupações 	  de	  Manuel	  
Gustavo.

O	   ar=sta	  reagiu	   com	  a	  tradição	  de	  ornamentar	   exageradamente 	  os 	  seus	  trabalhos,	  
deixando-‐lhes,	  tanto	  quanto	  possível,	  a	  linha	  geral	  que	  lhes	  dá	  o	  carácter	  e	  a	  forma.

Manuel 	  Gustavo	  procurou	   ligar	   as 	  fontes	  da	  sua 	  inspiração	   ao	   tradicionalismo	  mais	  
sólido	  e	  demonstrou,	  com	  evidência 	  –	  se	  essa 	  demonstração	  ainda	  é	  necessária 	  –	  que	  
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a	  originalidade,	  em	  matérias	  plás=cas,	  não	  se	  cria	  pela 	  invenção	  arbitrária 	  de	  formas	  
híbridas	  ou	  contorcidas,	  mas	  cria-‐se	  fazendo	  um	  esforço	  consciencioso	  e	  conjnuo	  para	  
a=ngir,	  em	  Arte,	  um	  máximo	  de	  perfeição.

A	   originalidade	  é	  urna 	  resultante	  desse 	  esforço	   probo,	   em	  que 	  se	  procura	  levar	   as	  
formas 	  e	  as 	  cores 	  ao	  máximo	  do	  seu	  valor	  expressivo,	  para,	  dentro	  delas,	  encerrar,	  por	  
sua	  vez,	  os	  pensamentos	  e	  as	  sensações	  pessoais	  do	  ar=sta.

A	   originalidade 	  não	  é,	   corno	  há	  uma	  tendência	   infeliz	   em	   julgar,	   uma 	  propriedade	  
inicial	  do	  ar=sta,	  uma 	  determinante,	  mas,	  por	  assim	  dizer,	  a 	  florescência	  suprema 	  dos	  
verdadeiros	   talentos 	   e 	   é 	   sob	   este	   ponto	   de	   vista 	   que	   é	   preciso	   admirar	   Manuel	  
Gustavo	  Bordalo	  Pinheiro,	  ilustre	  ceramista.

Quando	  se	  fizer	   a 	  História	  das	  Artes	  Decora=vas 	  em	  Portugal,	   que	  é	  necessário	  não	  
confundir	  com	  o	  estudo,	  estreitamente	  etnográfico,	  das	  manifestações 	  populares,	  mas	  
sim	   com	   o	   culto	   e 	   sensível	   desenvolvimento	   esté=co	   dessas	   bases 	   tradicionais,	  
aplicadas	  aos	  utensílios 	  complexos	  da	  nossa	  vida 	  e 	  do	  nosso	  conforto,	  estou	  certo	  que	  
Manuel 	  Gustavo	  será	  considerado	  como	  uma	  das	  pilastras	  desse 	  esforço	  renovador	  na	  
Arte	  Portuguesa,	  que 	  pretende	  tão	  somente 	  conquistar	  um	  campo	  mais 	  vasto	  e	  mais	  
ú=l	  ao	  génio	  inven=vo	  dos	  nossos	  ar=stas	  criadores.

Será,	  talvez,	  bastante	  o	  dizer	  que	  as 	  obras	  de 	  Manuel	  Gustavo,	  a 	  linha 	  directriz	  da	  sua	  
existência,	   essa 	  trajectória 	  que	  nós 	  todos 	  descrevemos,	  na 	  ansiedade 	  de	  perfeição	  e	  
de	  perpetuidade,	  foram	  um	  exemplo	  de	  elegância	  e	  de 	  beleza	  discretas 	  e	  asseguraram	  
a 	  Manuel 	  Gustavo	  Bordalo	  Pinheiro	  não	  só	  a	  admiração	  dos 	  seus	  contemporâneos,	  dos	  
que 	  o	  conheceram	  e 	  es=maram,	  mas 	  certamente	  a 	  adesão	  da 	  própria 	  posteridade,	  que	  
verá,	   neste 	   desenhador	   e	   ceramista,	   um	   dos 	   ar=stas 	   jpicos 	   deste	   período	   de	  
perturbação	  esté=ca,	  em	  que	  a 	  Arte 	  procura 	  novos 	  horizontes	  e	  novas 	  expressões,	  e	  
representam	   esta 	  sede	  ardente 	  de	  beleza 	  que	  está 	  fervente	  na	  alma 	  das 	  gerações	  
modernas.

LEAL	  DA	  CÂMARA
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RELATÓRIOS,	  INQUÉRITOS	  E	  QUESTIONÁRIOS

MINISTÉRIO	  DA	  EDUCAÇÃO	  NACIONAL

Comissão	  de	  Reforma	  do	  Ensino	  Técnico*

Ao	  solicitar	   de	  Vossa	  Excelência 	  os 	  pareceres	  porventura 	  sugeridos	  pela 	  leitura	  dos	  
quesitos	   ou	   de	   alguns 	  dos 	  quesitos 	  seguintes,	   a 	   Comissão	   de	   Reforma	   do	   Ensino	  
Técnico	  pressupõe	  que	  Vossa 	  Excelência	  aceita	  que	  a 	  aprendizagem	  de	  um	  oMcio	  não	  
deve 	  limitar-‐se	  à 	  sua 	  prá=ca	  e	  que	  o	  ensino	  profissional	  é	  indispensável	  à	  formação	  de	  
operários	  conscientes.

A	   Comissão	   agradece	   igualmente 	   a	   comunicação	   de 	   quaisquer	   sugestões 	   que,	   a	  
propósito,	  possam	  interessar	  ao	  aperfeiçoamento	  do	  ensino	  técnico.

I	  

a)	   	  A	  admissão	  dos 	  estudantes 	  nos 	  diversos	  anos 	  ou	  ciclos 	  de	  estudo	  deve 	  ser	  
livre	  ou	  condicionada?

b)	   	  Neste	  úl=mo	  caso,	  basta	  a	  inspecção	  médica	  e	  um	  exame	  de 	  ap=dão	  ou	  será	  
de	  aconselhar	  o	  recurso	  à	  orientação	  profissional?

c)	   Parece-‐lhe 	   possível 	   determinar,	   em	   geral,	   a	   ap=dão	   profissional 	   dos	  
candidatos?	  

II	  

A	   Comissão	   julga 	  de	   aconselhar	   a	   diferenciação	   em	   planos 	  e	   programas	  dos	  
cursos 	   diurnos 	   e	   nocturnos,	   des=nando-‐se	   estes 	   exclusivamente	   aos	   que	  
desejem	  aperfeiçoar-‐se	  na	  profissão	  que	  já	  exercem.

a)	  	  Que	  pensa 	  desta 	  orientação?	  Julga 	  ú=l	  e	  possível 	  a 	  criação,	  tanto	  de 	  dia 	  como	  
de	  noite,	  de	  turmas	  diversas	  para	  os	  alunos	  em	  idade	  “normal”	  e	  para	  os	  outros?

b)	   	  A	  criação	  dos	  cursos 	  nocturnos 	  deve	  ser	   feita 	  na 	  Escola 	  ou	  nas 	  sedes 	  dos	  
Organismos	  Corpora=vos 	  e 	  das 	  Empresas?	   Só	   pelo	  Estado	  ou	   de	  colaboração	  
com	  os	  Sindicatos,	  Grémios	  e	  Empresas?

III	  

Muitos 	  dos 	  manuais 	  adoptados 	  não	   sa=sfazem	   pedagogicamente.	   O	   pequeno	  
número	   de	   exemplares	   das	   edições 	   portuguesas 	   não	   permite	   harmonizar	   a	  
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cuidada	  apresentação	  gráfica 	  com	   as 	  exigências 	  de	  preço,	   principalmente	  nos	  
livros	  técnicos.

Deve	  con=nuar-‐se	  na	  liberdade 	  de	  produção	  de 	  livros 	  ou	  optar	   pela 	  de	  textos	  
oficiais	  orientados	  por	  uma	  comissão	  e	  elaborados	  por	  autor	  escolhido?

IV

a)	  Parece-‐lhe	  que	  os 	  professores 	  do	  ensino	  técnico	  profissional	  devem	  con=nuar	  
a 	  ser	  recrutados	  como	  até	  aqui?	  Julga 	  que	  um	  pintor	  de	  Arte 	  ou	  um	  escultor	  está	  
sempre 	   indicado	   como	   professor	   de	   Desenho	   e	   Modelação?	   E	   que	   um	  
engenheiro	  é	  o	  professor	  ideal	  de	  operários?

b)	  Um	   professor	   do	   ensino	  técnico	  deve	  ser	   formado	   em	  determinada 	  Escola	  
Normal 	  ou	  devem	  aceitar-‐se	  nomeações 	  por	   escolha,	   de 	  harmonia 	  com	  provas	  
dadas	  na	  carreira	  profissional?	  Como	  limitar	  essa	  escolha?

c)	  	  O	  que	  pensa	  do	  recrutamento	  dos	  mestres?

V

Julga	  ú=l	  a	  criação	  de	  um	  corpo	  de	  inspectores-‐orientadores?

VI

a)	  Como 	  poderá	   a	  Escola 	   incu=r	   o	   espírito	   de	   corporação?	   Deverá	  haver	   um	  
ensino	  da	  “moral	  da	  profissão”?

b)	   Deve 	  deixar-‐se	  à 	  Mocidade	  Portuguesa 	  o	   cuidado	  de	  cul=var	   nos 	  alunos 	  o	  
sen=mento	  das	  responsabilidades	  e	  dos	  deveres	  profissionais?

VII

a)	  Do	  exame	  dos 	  caminhos 	  seguidos	  na	  vida	  pelos 	  seus 	  an=gos 	  alunos 	  parece-‐lhe	  
que	  o	  ensino	  ministrado	  corresponde	  às	  necessidades	  da	  indústria	  local?

b)	   E	   julga	   que	   a 	   indústria	   nacional	   jus=fica	   a 	   existência	   de	   todas 	   as	  
especializações	  profissionais	  hoje	  ensinadas	  nas	  nossas	  escolas?

VIII	  

A	  oficina 	  da	  Escola 	  não	  deve	  lesar	  a 	  indústria 	  local;	  mas,	  para 	  realizar	  cabalmente	  
a	  sua	  função,	  há-‐de	  produzir	  trabalho	  de	  manifesta	  u=lidade.

a)	  Julga	  de	  aconselhar	  e	  possível	  a	  industrialização	  das	  oficinas	  das	  escolas?

b)	   Como	   lhe	   parece	  que	  há-‐de	   obter-‐se 	  o	   interesse	   de	  mestres 	  e 	  alunos	   na	  
produção?

c)	   Deve	   garan=r-‐se,	   por	   todo	   o	   ano,	   a 	   con=nuidade 	  dessa 	  produção?	   Como	  
associar,	  então,	  o	  ensino	  ao	  fabrico?	  Pode	  encarar-‐se 	  a	  execução	  de 	  encomendas	  
para	  o	  Estado	  ou,	  pelo	  menos,	  para	  as	  escolas?

d)	  Considera	  defensável	  que,	  pelo	  menos 	  em	  certas 	  profissões,	  o	  ensino	  oficinal	  
seja 	  desdobrado	  em	  duas	  fases,	   a	  primeira	  a 	  realizar	   na 	  oficina	  da 	  Escola 	  e	  a	  
segunda	  nas	  oficinas	  par=culares,	  suscepjveis	  de	  aproveitamento?
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[Parecer	   de	   resposta	   ao	   inquérito	   da	   Comissão	   de	   Reforma	   do	   Ensino	   Técnico	   do	  
Ministério	  da	  Educação	  Nacional]*

Em	   resposta	   ao	   inquérito	   da	   Comissão	   de	   Reforma 	   do	   Ensino	   Técnico	   [do	  
Ministério	   da	   Educação	   Nacional],	   pedindo	   o	   meu	   “parecer”	   acerca 	   dos 	   quesitos	  
apresentados,	  cumpre-‐me	  responder:

I 	  

a)	  Condicionada	  às	  circunstâncias.

b)	  Inspecção	  médica	  e	  exame	  de	  ap=dão.

c)	  É	  minha	  opinião	  que 	  o	  professor	  de	  Desenho,	  digno	  desse	  nome,	  ao	  final 	  de	  2	  anos	  
de	  ensino,	  está 	  perfeitamente	  apto	  a 	  definir	   a	  directriz	  de 	  “vocação	  profissional”	   do	  
seu	  aluno.

A	   “orientação	   profissional”,	   tal 	   como	   está	   ins=tuída,	   só	   deve	   intervir	   em	   casos	  
especiais	  de	  dúvida	  caracterizada	  ou	  de 	  anomalias	  psíquicas 	  ou	  Msicas,	  mas 	  estou	  certo	  
que 	   o	   professor	   já 	   as 	   terá 	   constatado,	   por	   intermédio	   de 	   observação	   directa 	   e	  
constante	  do	  aluno,	  que	  deixa	  sempre,	  nos 	  desenhos,	  a 	  imagem	  gráfica	  do	  seu	  carácter	  
—	  o	  que	  vale,	  a 	  meu	  ver,	  [com]	  mais 	  certeza 	  do	  que	  um	  “teste”	  em	  período	  infan=l,	  de	  
crescimento	  e	  de	  transformação.

II

A	  diferenciação	  de	  cursos	  parece-‐me	  indispensável.

Os 	  cursos 	  diurnos 	  são	  des=nados 	  a	  alunos	  cuja 	  educação	  mental,	  social 	  e 	  profissional 	  é	  
delegada	  à	  Escola.

Por	  este 	  mo=vo,	  o	  aluno	  diurno	  representa	  um	  “peso	  morto”	  na 	  vida 	  caseira,	  pois 	  não	  
colabora,	  com	  o	  seu	  trabalho,	  para	  o	  bem	  estar	  comum	  e,	  bem	  ao	  contrário,	  necessita	  
do	  amparo	  da	  família.

É,	  portanto,	  um	  problema	  de	  educação	  profissional,	  para 	  o	  qual 	  a 	  família 	  faz	  sacriMcios,	  
na	  esperança	  de	  que	  o	  aluno	  alcance,	  mais	  tarde,	  um	  resultado	  prá=co.

O	  mesmo	  não	  acontece	  nos	  cursos 	  nocturnos,	   em	  que	  o	  aluno,	  na	  maior	   parte 	  das	  
vezes,	  é	  já	  um	  trabalhador	  que	  está	  ganhando	  a	  sua	  vida	  para	  ajudar	  a	  família.

Este 	  aluno	  vem	  –	  quase	  sempre	  –	  à 	  Escola 	  para 	  obter	  mais 	  conhecimentos	  do	  que 	  já	  
tem	  e	  que	  lhe	  facilitem	  a 	  sua 	  vida	  de 	  trabalho,	  ajudando-‐o	  a	  ganhar	   essa	  vida 	  com	  
mais	  consciência	  e,	  portanto,	  com	  mais	  facilidade.

No	  1.º	   caso	  (diurno),	   o	  complexo	  de	  matérias 	  ensinadas 	  tem	  o	  duplo	  objec=vo	  de	  o	  
educar	  e	  de	  o	  preparar	  para	  o	  exercício	  de	  uma	  profissão.

Neste	  caso,	  é	  indispensável	  um	  programa	   de	  ensino,	  bem	  estudado	  nos 	  seus 	  vários	  
períodos	  e	  bem	  entregue	  a	  professores	  competentes.

No	  2.º	  caso	  (nocturno),	  o	  ensino	  deveria 	  adaptar-‐se	  às 	  circunstâncias	  especiais 	  em	  que	  
se	  encontram	  os	  alunos.
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Não	  me	  parece 	  que	  se	  deva	  encerrar	   o 	  ensino	  em	   rígidos	  princípios	  programá=cos,	  
mas	  sim	  acompanhar	  as 	  múl=plas 	  necessidades 	  técnicas 	  de	  que 	  necessitam	  os 	  alunos	  
–	  já 	  operários 	  –	  que	  passaram	  um	  dia	  inteiro	  a 	  trabalhar	  e	  vêm	  à	  Escola,	  na 	  esperança	  
de	  nela	  encontrarem	  o	  amparo	  de	  conhecimentos	  de	  que	  entendem	  necessitar.

Em	  síntese:	  –	  o	  professor	  "diurno"	  conduzirá 	  o	  ensino	  adentro	  de 	  um	  programa	  pré-‐
estabelecido.

O	  professor	  "nocturno"	  deverá 	  comunicar	  este	  mesmo	  programa,	  em	  substância,	  mas	  
deve 	   também	   estar	   ao	   serviço	   dos 	   alunos,	   para 	   os 	   ajudar	   a	   resolver	   problemas	  
técnicos 	  de	  que	  eles,	  porventura,	  necessitem,	   na 	  vida 	  prá=ca,	   para 	  ganharem	  a	  sua	  
vida.

Portanto,	  estes 	  cursos 	  devem	  ser	  regidos 	  nas 	  Escolas	  e	  não	  fora 	  delas,	  mas	  podem	  e	  
devem	  mul=plicar-‐se	  as 	  visitas 	  de	  estudo	  a	  fábricas 	  ou	  indústrias,	  para 	  exemplificação	  
prá=ca.

III

O	  problema	  didác=co,	  nas	  Escolas	  Industriais,	  é	  dos	  mais 	  diMceis 	  de	  resolver	  e 	  até	  de	  
definir.

Os 	  manuais	   nunca 	   sa=sfazem,	   porque	   —	   ou	   têm	   mais 	   conhecimentos	   do	   que	   os	  
necessários	  ou	  têm	  menos	  do	  que	  os	  desejáveis.

Os 	  problemas 	  de	  geometria 	  plana	  (por	  exemplo)	  e 	  que	  são	  sempre	  os	  mesmos,	  porque	  
se 	  baseiam	  sempre 	  nos 	  mesmos 	  processos 	  de	  métrica,	  não	  se	  devem	  ensinar,	  a 	  meu	  
ver,	  no	  mesmo	  quan=ta=vo,	   para 	  um	  serralheiro,	  para	  uma	  bordadora	  ou	  para	  uma	  
modista	  de	  ves=dos.

Há	  conhecimentos 	  geométricos 	  de	  que	  uns	  e 	  outros	  não	  farão	  uso	  —	  senão	  em	  casos	  
excepcionais	  e,	  quase	  sempre,	  em	  detrimento	  de	  outros 	  conhecimentos 	  de	  que	  terão	  
de	  fazer	  uso	  constante	  na	  sua	  profissão.

O	  mesmo	  facto	  se	  apresenta 	  nas 	  selectas,	  nos	  tratados	  de	  Geografia 	  e	  até 	  nos	  livros 	  de	  
Aritmé=ca	   que,	   quase 	   sempre,	   não	   correspondem,	   senão	   teoricamente,	   às	  
necessidades	  dos	  oMcios.

Contudo,	  parece-‐me	  que	  um	  mínimo	  de	  conhecimentos	  gerais 	  poderia	  ser	  con=do	  em	  
um	  livro	  ou,	  de 	  preferência,	  em	  folhetos 	  des=nados 	  às 	  profissões,	  pois 	  um	  único	  livro	  –	  
por	  mais	  bem	  feito	  que	  fosse	  –	   teria 	  sempre	  um	  carácter	  enciclopédico	  e	  seria	  pouco	  
“apetecível”	  de 	  ler	  e	  de 	  estudar.	  Parece-‐me	  que	  um	  texto	  oficial,	  elaborado	  para 	  cada	  
folheto,	  rela=vo	  a	  cada	  oMcio,	  seria	  para	  desejar.

IV

a)	   Parece-‐me	   evidente	   que	   os 	  professores	   de	  Desenho	   sejam	   recrutados 	  entre 	  os	  
diplomados	  da	  Escola	  de	  Belas 	  Artes,	  desde	  que	  se 	  lhes	  dê	  uma 	  preparação	  pedagógica	  
correspondente	   à 	   sua	   nova	   função	   de	   ensinar,	   ou	   seja:	   comunicar	   os 	   seus	  
conhecimentos,	  	  adaptando-‐os	  às	  necessidades	  do	  ensino	  industrial.

O	   engenheiro	   pode	   e	   deve	   ocupar-‐se 	   do	   ensino	   de	   operários,	   desde	   que	   o	   seu	  
ensinamento	  seja 	  directamente 	  rela=vado	  às 	  necessidades 	  oficinais 	  para 	  que	  devem	  
ter	  competência	  técnica.

b)	  O	  professor	   deve	  ser	   recrutado	  entre	  aqueles 	  indivíduos 	  que	  tenham	  determinada	  
preparação	  pedagógica.
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Uma	  Escola 	  Normal 	  seria	  a 	  solução,	  mas,	  desde	  que	  a	  sua 	  estrutura	  correspondesse,	  
de	  facto,	  a	  uma	  definida	  preparação	  normal.

O	  autodidacta	  é 	  raro	  de	  encontrar	  no	  nosso	  meio	  social	  e 	  só	  um	  ou	  outro	  indivíduo,	  
por	  circunstâncias 	  excepcionais 	  da 	  sua	  vida	  e 	  tendo	  estado	  em	  contacto	  directo	  com	  
meios 	  estrangeiros 	  em	  que	  tenha 	  aprendido	  e 	  apreendido	  conhecimentos 	  próprios 	  a	  
determinadas 	  indústrias,	  poderá	  ter	   condições 	  para 	  ser	   recrutado	  para 	  professor	   de	  
disciplinas	  afins	  às	  industrias	  que	  forem	  do	  seu	  conhecimento.

Estes 	  raros 	  indivíduos 	  não	  teriam	  dúvida	  até	  a 	  prestarem	  quaisquer	  provas 	  prá=cas 	  ou	  
teóricas	  dos	  seus	  conhecimentos,	  mas,	  repito,	  são	  casos	  excepcionais.

Quanto	  ao	  recrutamento	  dos	  Mestres,	  poderia	  derivar	  da	  selecção	  ob=da 	  durante	  os	  
dois	  anos 	  de	  industrialização	  das	  oficinas	  que	  terminariam	  os 	  cursos 	  industriais 	  e 	  cuja	  
valorização	  daria	  direito	  a	  apresentar-‐se	  a	  concurso	  de	  provas	  prá=cas	  e	  teóricas.

V

Julgo	  interessante,	   em	  princípio,	  a 	  criação	  de	  um	  corpo	  de	  inspectores-‐orientadores,	  
mas	  só	  bastante	  depois 	  de 	  –	  superiormente	  –	  se	  ter	  orientado	  o	  ensino	  técnico	  através	  
de	  programas	  de	  todas	  as	  disciplinas.

(Mas 	  que	   provas	   de 	   competência	   superior	   seriam	   pedidas 	   a	   estes 	   inspectores-‐
orientadores?)

É	  minha	  opinião	  que	  um	  Director	   competente	  será	  mais 	  eficaz,	  como	  inspecção,	   do	  
que	  inspectores	  estranhos	  à	  Escola.

E	   os 	   próprios 	   professores	   parece-‐me	   que	   devem	   ser	   pessoas 	   competentes	   e	   de	  
confiança,	  aos 	  quais 	  se	  pode	  entregar	  o	  ensino	  –	  verificado,	  aliás,	  pelos 	  resultados 	  dos	  
exames.

VI	  

O	   espírito	   de 	  corporação	   deve	  ser	   incu=do,	  na	  Escola,	   através 	  do	  organismo	  “Caixa	  
Escolar”	  e	  dos 	  vários 	  organismos 	  da 	  “Mocidade	  Portuguesa”.	  Mas 	  o	  verdadeiro	  sen=do	  
de	  corporação	   só	  pode	  ser	  definido	  pra=camente,	   nos 	  úl=mos	  2	  anos 	  de 	  cada 	  curso,	  
pela 	  industrialização	  das 	  oficinas,	  quando	  estas 	  oficinas,	  anexas 	  à	  Escola,	  trabalharem	  
para	  o	  Comércio	  e	  para 	  a 	  Indústria,	   como	  se 	  fossem	   vulgares	  oficinas,	  e	  filiando-‐se,	  
desde	  então,	  nos	  respec=vos	  sindicatos.

VII 	  

a)	  Nas 	  grandes	  cidades,	  a	  localização	  das 	  indústrias	  é	  quase 	  impossível 	  de	  definir	  e,	  por	  
este 	  mo=vo,	   a	  preparação	  profissional,	  dada	  na	  Escola	  de	  determinado	  bairro,	  pode	  
ser	  ú=l 	  ao	  aluno	  para 	  ele 	  exercer	  a 	  sua 	  profissão	  em	  bairros	  distantes 	  ou	  até	  em	  outras	  
localidades.

b)	   Julgo	  que	  as 	  especializações 	  ensinadas 	  nas 	  Escolas 	  Industrias 	  não	  são	  suficientes,	  
pois	  existem	  numerosas	  profissões 	  de	  carácter	   industrial,	  mas 	  para 	  as	  quais 	  a 	  Escola	  
não	  prepara	  trabalhadores.

Parece-‐me,	   contudo,	   que	  é	   indispensável	   encarar	   pra=camente	   estes 	  oMcios 	  e	   não	  
sobrecarregar	  o	  seu	  ensino	  com	  conhecimentos 	  teóricos	  que 	  devem	  ser	  integrados	  no	  
oMcio	  e	  não	  dissociados	  dele.

Por	  exemplo:	  uma	  empalhadeira 	  ou	  uma	  ajuntadeira 	  poderiam	  ter	  conhecimentos	  de	  
português 	  ou	  de 	  aritmé=ca 	  através	  das	  noções 	  tecnológicas 	  dos 	  vimes,	  das 	  palhas,	  das	  

43



peles,	   etc.,	   e	   a 	   própria 	   Geografia	   deveria	   ser	   rela=vada	   ao	   oMcio,	   por	   forma 	   a	  
interessar	  o	  aluno.

Na 	  vida	  prá=ca,	  um	  freguês	  que	  se 	  dirige	  a	  uma	  ajuntadeira	  não	  deseja	  que	  a 	  operária	  
lhe	   recite	   correctamente	  uma 	  estância	  dos 	  Lusíadas,	   mas 	  que	   lhe	   tenha 	  cosido	   as	  
botas	  com	  correcção.

VIII

A	   oficina	  de	  uma 	  Escola,	   no	  período	   de 	  ensinamento,	   nunca	  poderá 	  lesar	   qualquer	  
indústria	   local,	   pois	   está 	   preparando	   operários 	   que	   não	   podem	   representar	   uma	  
produção	  capaz	  de	  qualquer	  concorrência	  com	  a	  indústria.

a)	  A	  industrialização	  das	  oficinas	  é	  não	  só	  aconselhável,	  mas	  indispensável.

Esta 	  industrialização	  só	  deverá	  ser	  levada	  a 	  efeito	  no	  úl=mo	  ano	  do	  curso,	  se 	  ele	  tem	  5	  
anos,	  ou	  nos	  úl=mos	  2	  anos,	  se	  o	  curso	  é	  de	  6	  anos.

b)	  A	  industrialização	  deve	  ser	  paralela 	  e 	  equivalente 	  às 	  necessidades 	  que	  determinam	  
a	  prá=ca	  dessa	  indústria	  e	  ao	  seu	  espírito	  comerciável.

O	  interesse	  dos 	  mestres 	  e	  dos	  alunos	  é 	  consequente	  da 	  organização	  que	  seja 	  dada 	  a	  
estas	   oficinas 	  (anexas	  à	  Escola)	   com	  os 	  proventos	   próprios 	  consequentes 	  das 	  suas	  
capacidades	  de	  produção	  industrial.

c)	   A	   produção	   das 	  oficinas 	  (anexas	  à	  Escola)	   só	   deve	   ter	   acção	   durante	   o	   período	  
escolar.

A	   associação	   do	  ensino	  ao	  fabrico	   já	  se	   fez	   anteriormente,	   nas	  oficinas	  normais	  da	  
Escola,	  durante	  o	  período	  preparatório	  do	  curso.

Nas	  oficinas 	  (anexas	  à	  Escola)	  e 	  que	  funcionariam	  durante	  os 	  úl=mos	  2	   anos,	  na 	  3.ª	  
fase	  de 	  adaptação	  à 	  vida	  prá=ca	  profissional,	  o	  fabrico	  já	  se	  baseia 	  em	  conhecimentos	  
adquiridos 	  anteriormente	  e	  só	  é 	  verificado	   pelos 	  professores 	  e 	  mestres 	  que	   forem	  
encarregados	  desse	  serviço	  de	  mero	  controle.

A	  pergunta 	  –	  se	  deve	  encarar-‐se 	  a 	  execução	  de	  encomendas	  para 	  o	  Estado	  ou,	   pelo	  
menos,	  para	  as	  Escolas	  –,	  traz	  com	  ela	  a	  sua	  própria	  resposta.

É	  evidente 	  que	  sim	  e,	  mais 	  ainda,	  –	  o	  Estado	  e	  as 	  Escolas 	  deveriam	  ser	  os	  clientes 	  n.º	  1	  
destas 	  oficinas,	   para	  que	  despendam,	   durante	  anos,	   não	   só	  quan=as	  consideráveis,	  
como	   um	   esforço	   pedagógico	   organizado,	   cujo	   fim,	   justamente,	   é	   a 	   preparação	  
racional	  e	  prá=ca	  destes	  operários	  especializados.

Não	   se	  compreende	  que	  o	  Estado	  e 	  as 	  Escolas	  mandem	   fazer	  móveis 	  a	  carpintarias	  
estranhas,	  quando	  há	  oficinas	  desta 	  indústria 	  dentro	  do	  plano	  de	  ensino	  de 	  algumas	  
Escolas.

O	  mesmo	  acontece	  com	  a 	  serralharia,	   com	  a 	  cerâmica,	  com	  a	  tapeçaria	  e 	  com	  tantos	  
outros	  produtos	  industriais	  que	  são	  ensinados	  nas	  Escolas	  Industriais.

Lembro-‐me 	  que,	  da 	  úl=ma 	  visita 	  que	  fiz,	  em	  França,	  às	  fábricas 	  de 	  tapetes 	  de 	  Beauvais	  
e	  aos 	  Gobelins,	  as	  oficinas 	  estavam	  trabalhando	  (havia	  3	  anos 	  já)	  em	  tapeçarias	  para	  
forrar	  as	  cadeiras	  e	  os	  sofás	  de	  gabinetes	  de	  vários	  Ministérios	  e	  do	  Eliseu.

d)	  Não	  me	  parece	  ú=l 	  que	  o	  ensino	  oficial 	  seja 	  dado,	  em	  1.º	   lugar,	  na 	  Escola 	  e,	  em	  2.º	  
lugar,	  nas	  oficinas	  par=culares.
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O	  que	  me 	  parece 	  melhor	  é	  que	  as 	  oficinas	  anexas	  à 	  Escola	  sejam	  orientadas 	  adentro	  
da	  prá=ca	  que 	  for	  adoptada 	  na 	  generalidade	  das	  oficinas 	  par=culares 	  e,	   justamente,	  
para	   este	   fim	   é	   que	   se 	  devem	   mul=plicar	   as 	  visitas	   de 	   estudo	   a 	  essas 	   fábricas 	  e	  
oficinas.

30/04/[1]942

Professor	  LEAL	  DA	  CÂMARA

[da	  Escola	  (Industrial	  de)	  Fonseca	  Benevides]	  em	  Lisboa.

Resposta	   do	   Professor	   Leal	   da	   Câmara	   ao	   quesdonário	   apresentado	   pela	   Direcção	  
Geral	  do	  Ensino	  Técnico*

1.º	  –	  Concorda	  com	  a	  aprendizagem	  metódica	  na	  oficina?

Concordo	   e	   nem	   seria	   possível	   que	   assim	   não	   fosse,	   pois 	   a 	   metodologia	  
pedagógica 	  preconiza	  que	  o	  ensino	  evolua 	  do	  “fácil	  para 	  o	  diMcil”,	  do	  “simples	  
para	  o	  composto”	  e	  do	  “abstracto	  para	  o	  concreto”.

Se 	   a 	   aprendizagem	   não	   fosse 	   metódica,	   não	   seria	   necessária 	   a 	   Escola 	   e	   o	  
aprendiz	   iria 	   produzindo	   trabalhos	   ao	   acaso	   das 	   suas	   habilidades 	  naturais 	   e	  
realizando	   as 	   suas 	   produções 	   como	   “amador”	   e	   não	   como	   “profissional”,	  
baseando	   tão	   somente	   o	   seu	   trabalho	   em	   conhecimentos 	   fraccionários	   que	  
porventura 	   =vesse	   ob=do,	   sem	   coordenação	   nem	   método	   e,	   portanto,	   sem	  
consciência.

Um	  aprendiz	  tende	  a	  transformar-‐se	  em	  “operário”	  e	  este 	  deve	  ser	  o	  executor	  
consciente	  de	  um	  trabalho	  concebido	  por	  outrem.

2.º	   –	   Se	   sim,	   qual	   deve	   ser	   a	   progressão	   dos	   exercícios	   Opos	   a	   produzir	   [por]	   um	  
aprendiz	  qualificado?

Os 	  exercícios 	  =pos 	  diferem	  em	  cada 	  oMcio.	  Um	  serralheiro,	  um	  pintor	  decorador,	  
uma	   modista,	   uma 	   bordadeira,	   um	   litógrafo	   ou	   um	   carpinteiro,	   devem	   ter	  
exercícios	  próprios	  e 	  graduados	  em	  proporção	  ao	  tempo	  do	  curso	  e	  aos 	  períodos	  
escolares,	  que	  também	  diferem	  em	  cada	  oMcio.

Mas,	  para 	  exemplo	  de 	  progressão	  de	  exercícios,	  citarei	  o	  oMcio	  de	  “Modista”,	  em	  
que 	  os 	  exercícios	   a	  executar	   devem	   consis=r	   no	   conhecimento	  e	   prá=ca	  dos	  
pontos	  basilares	  da	  costura	  e	  suas	  aplicações	  aos	  variados	  casos	  do	  oMcio.

Em	   seguida,	   aprenderão	   a	   tomar	   medidas	   e	   a	   relacioná-‐las	   ao	   desenho	   de	  
moldes.

Aprenderão,	  depois,	  a	  transformar	  os	  moldes	  em	  corte.
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Em	   seguida,	   deverão	   aprender	   a	   provar	   e,	   finalmente,	   a 	  executar	   o	   trabalho	  
adentro	  da	  perfeição	  técnica,	  própria	  ao	  oMcio	  de	  modista.

3.º	  –	  Em	  que	  momento	  pode	  o	  aluno	  aprendiz	  executar	  trabalhos	  uOlizáveis?

Em	  princípio,	  todo	  o	  trabalho	  é 	  ú=l	  e 	  os 	  próprios 	  exercícios 	  oficinais	  devem	  ser	  
considerados	  como	  úteis	  ao	  aluno,	  sob	  o	  ponto	  de	  vista	  pedagógico.

Estes 	  mesmos	  trabalhos 	  podem	  ser	  “u=lizáveis”,	  desde	  que	  sejam	  aplicados 	  a	  um	  
objecto	  de	  u=lidade,	   ainda	  que	  simples,	  mas 	  proporcionado	  à 	  fase 	  de 	  cultura	  
técnica	  do	  aluno.

Exemplos:	  uma	  aluna 	  executa 	  uma	  amostra	  de	  costura 	  em	  um	  pequeno	  retalho	  e	  
este	  trabalho	  é	  ú=l	  à	  aluna.

Mas,	   se	   o	   conhecimento	   adquirido	   na	  execução	   desta	   amostra 	  é 	  aplicado	   na	  
costura	  de	  um	  lenço,	  este	  trabalho,	  ainda	  que	  elementar,	  torna-‐se	  uOlizável.

Outro	  exemplo:	  se 	  uma 	  aluna 	  bordadeira 	  executa 	  um	  elementar	  “ponto	  de	  cruz”	  
pelas 	   variadas	   formas	   como	   este	   ponto	   de 	   bordado	   se	   executa,	   obtém	   o	  
conhecimento	  dos	  processos	  de	  execução	  deste	  “ponto	  de	  cruz”.

Mas,	   se	  esta	  mesma 	  aluna	  bordadeira 	  executar	   este	  mesmo	   “ponto	   de 	  cruz”,	  
seguindo	  a 	  linha 	  constru=va	  de	  um	  desenho	  ornamental 	  e 	  à	  volta	  de	  um	  toalhete	  
de	  linho,	  de	  estopa	  ou	  de	  algodão,	  terá	  executado	  um	  trabalho	  uOlizável.

É,	   portanto,	   uma	   questão	   de	   metodologia	   oficinal 	   e 	   de	   organização	   de 	   um	  
programa	  para 	  as	  várias 	  oficinas 	  que	  se 	  relacionem	  com	  a 	  produção	  de	  trabalhos	  
uOlizáveis,	  compajveis	  com	  a	  evolução	  do	  ensino.

Estes 	  factos 	  de	   possibilidade	   de	   u=lização	   repetem-‐se 	   em	   todas 	  as 	   fases 	   de	  
conhecimentos.

Já 	  o	  diz	   a 	  Sabedoria	  das 	  Nações 	  no	   seu	   provérbio:	   “O	   trabalho	  do	  menino	   é	  
pouco,	  mas	  quem	  o	  despreza	  é	  louco...”.	  

4.º	  –	  É	  recomendável	  associar	  o	  Desenho	  ao	  trabalho	  oficinal?	  Como?

Não	   é	  só	   recomendável,	  mas 	   indispensável	   associar	   o	   Desenho	   aos 	  trabalhos	  
oficinais.

Todos 	  os	  oMcios,	  sem	  excepção,	  necessitam	  do	  amparo	  do	  Desenho,	  sem	  o	  qual	  
seriam	  os	  oMcios	  executados 	  empiricamente,	  sem	  o	  sen=mento	  da 	  forma,	  sem	  a	  
consciência	  das	  proporções,	  sem	  a	  noção	  dos 	  volumes 	  e,	  em	  certos 	  casos,	  sem	  a	  
noção	  da	  própria	  cor.

O	   Desenho	   é	  o	   traço	  de	   ligação	  entre	  o	  que	  pensou	  ou	   ideou	  um	   trabalho	  e	  
aquele	  que	  o	  vai	  executar.

O	  Desenho	  é	  a	  ligação	  directa	  entre	  a	  inteligência	  e	  as	  mãos.

Se 	  o	   Desenho	   não	   es=vesse 	  associado	  ao	   trabalho	  oficinal,	   este	   trabalho	  não	  
poderia 	  ser	   feito	  senão	  à 	  força	  de 	  explicações 	  verbais 	  e	  perderia 	  todo	  o	  carácter	  
técnico	  que	  lhe	  deve	  ser	  próprio.

5.º	   –	  Que	  pensa	   da	   teoria	  que	   estabelece	  que	   se	  não	   deve	  passar	   de	  um	  para	   outro	  
exercício	  sem	  que	  o	  precedente	  esteja	  executado	  com	  perfeição?
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O	  ensino,	  em	  uma	  Escola,	   é,	   por	  assim	  dizer,	  uma	  dinâmica	  de	  conhecimentos,	  
pois	  é	  do	  agregado	  e	  da	  evolução	  destes	  conhecimentos,	   em	  um	  determinado	  
período,	  que	  se	  obtém	  a	  noção	  do	  oMcio	  que	  se	  está	  aprendendo.

O	  ideal 	  seria 	  que	  houvesse	  o	  tempo	  que	  permi=sse	  a	  possibilidade	  de	  realização	  
de	  exercícios	  perfeitos,	  para	  que,	  só	  depois	  destes,	  se	  passasse	  a	  outros.

Mas	  quanto	  tempo	  durariam	  estes	  cursos?

De	  resto,	  uma 	  Escola	  não	  é 	  des=nada 	  a 	  produzir	  perfeições 	  absolutas,	  mas 	  sim	  a	  
produzir	  culturas	  médias.

Ao	   professor	   compete	   cuidar	   mais 	   intensivamente 	  daqueles 	  alunos	   que,	   por	  
circunstâncias	  psíquicas	  ou	  fisiológicas,	  se	  deixam	  atrasar	  nos	  períodos	  escolares.

Os 	   alunos 	  menos	   dotados 	  mentalmente	   serão	   amparados 	  pelo	   professor	   ou	  
mestre	   com	   maior	   número	   de	   explicações	   e 	   os	   que	   estão	   em	   período	   de	  
crescimento	   e 	   em	   idades 	   tão	   rapidamente	   progressivas 	   serão	   esperados	   e	  
aproveitados	  pelo	  professor	  atento,	  para	  melhoria	  do	  seu	  trabalho.

Nestas	   circunstâncias,	   concluo,	   portanto,	   que	   se	   deve 	   procurar	   a 	   melhor	  
execução	  possível,	  mas 	  passar	   para	  outros 	  exercícios,	   ainda	  que	  os 	  anteriores	  
não	   sejam	   absolutamente	   perfeitos,	   pois 	   há 	   a	   atender	   também	   ao	   grau	   de	  
ap=dão	  do	  aluno.

Os 	   valores	   atribuídos 	   nas 	   notas	   aos	   alunos 	   classificarão	   as 	   suas 	   qualidades	  
rela=vas.

6.º	   –	   Qual	   é	   a	   sua	   opinião	   sobre	   os	   trabalhos	   em	   escala	   reduzida	   (miniatura)	   em	  
matéria	  de	  aprendizagem	  oficinal?

O	  tamanho	  natural 	  ajuda 	  à	  compreensão	  mais	  perfeita 	  do	  problema	  da	  execução	  
oficinal,	  mas,	  na	  vida 	  prá=ca,	  nem	  sempre	  é	  possível	  obter	  modelos 	  ou	  desenhos	  
representa=vos	  em	  tamanho	  natural.

Sou,	  portanto,	  de	  opinião	  que 	  se	  devem	  preparar	  os	  alunos	  no	  conhecimento	  das	  
escalas,	  o	  que	  representa	  uma 	  ginás=ca	  de	  inteligência,	  a	  ligação	  do	  Desenho	  aos	  
conhecimentos 	  matemá=cos 	  e 	  ainda 	  a 	  possibilidade	  de	  dar	   conhecimento,	  nas	  
aulas,	  de	  objectos	  de	  grandes	  proporções 	  ou	  de	  realizar	  desenhos	  aproveitáveis	  
às 	  oficinas,	  em	  aulas 	  de	  pequenas 	  dimensões,	  e	  nas	  quais	  funcionam,	  por	  vezes,	  
turmas	  de	  muitos	  alunos.

7.º	  –	  Qual	  é	  a	  finalidade	  da	  Tecnologia	  e	  suas	  relações	  com	  o	  Desenho?

Para	  se 	  compreender	  a	  finalidade	  da 	  Tecnologia 	  e	  suas	  relações	  com	  o	  Desenho,	  
é	   necessário	   interpretar	   o	   Desenho	   profissional 	   como	   uma	   verdadeira	  
“linguagem”	  descri=va.

Aproveitando	  ainda 	  os	  exemplos	  dos 	  oMcios 	  femininos	  de	  modista,	  de	  costureira	  
de	  roupa	  branca	  ou	  de	  bordadeira,	  devo	  dizer	  que	  este	  Desenho	  profissional,	  ou	  
seja,	  essa 	  linguagem	  descriOva,	  baseia-‐se	  na	  grafia 	  de	  cada 	  “ponto”	  fundamental	  
da	  costura	  ou	  do	  bordado.

É	  com	  a 	  combinação	  desses 	  “pontos”	  fundamentais 	  que	  se	  executa 	  uma	  peça 	  de	  
roupa	  branca,	  um	  ves=do	  ou	  um	  bordado.

Para	  desenhar,	   em	   “linguagem	  descri=va”,	   por	   forma	  a	  ser	   compreendido	  por	  
uma	  profissional 	   do	   oMcio,	   é	   indispensável 	   conhecer	   a	   u=lização	   tecnológica	  
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desses 	  “pontos”	  e,	  portanto,	  “a 	  tecnologia	  relacionada 	  ao	  desenho”,	  nos 	  oMcios	  
tomados	   para 	   exemplos,	   consiste	   na 	   realização	   de 	   desenhos	   com	   a	   grafia	  
representa=va 	   dos 	   “pontos”	   e 	   com	   o	   desenvolvimento	   constru=vo	   ou	  
ornamental 	   que	   for	   necessário	   e 	  por	   forma	   a 	  que	   o	   desenho	   realizado	   seja	  
perfeitamente	   compreensível,	   em	   qualquer	   oficina 	   da	   especialidade,	   sem	   o	  
auxílio	  de	  explicações	  verbais.

Exemplo:	   um	   desenho	   des=nado	  à 	  execução	  de	  uma 	  toalha 	  bordada	  a 	  vários	  
pontos	  deverá	  representá-‐los	  com	  clareza.

O	   mesmo	   acontece	   com	   os 	   desenhos 	   profissionais 	   des=nados	   ao	   oMcio	   de	  
cerzideira	  ou	  ainda	  ao	  de	  tapeceira.

8.º	  –	  Estabeleça	  a	  disOnção	  entre	  a	  Tecnologia	  geral	  e	  a	  Tecnologia	  própria	  da	  oficina.

A	   Tecnologia 	   geral 	   é	   o	   conhecimento,	   também	   geral 	   da 	   técnica,	   desde	   a	  
elementar	  até 	  à 	  superior,	  da	  forma	  de	  produção,	  cultura 	  e 	  dos 	  mecanismos 	  que	  
industrializam	   um	   oMcio,	   por	   forma 	  a	   dar	   ao	   aluno	   a 	  compreensão	   geral	   da	  
la=tude	  e	  desenvolvimento	  das 	  indústrias 	  a 	  que	  está	  ligado	  o	  oMcio	  que 	  estão	  
estudando.

Para	  compreensão	  destas 	  generalidades,	   são	  da	  maior	  conveniência	  as 	  visitas	  a	  
fábricas	  e	  a	  grandes	  oficinas,	  que	  mo=varão	  explicações	  tecnológicas.

A	   Tecnologia	   própria	   da 	   oficina	   rela=va-‐se	   aos 	   utensílios	   com	   que	   o	   aluno	  
trabalha	  na	  sua	  oficina	  e	  aos	  materiais	  que	  mais	  directamente	  u=liza.

Exemplo:	   a 	  uma 	  aluna 	  do	  oMcio	  de	  modista	  deve-‐se	  ensinar,	  em	  Tecnologia,	  a	  
História	  e	  as 	  transformações 	  que	  têm	  sofrido	  os 	  utensílios 	  de	  que	  se	  u=liza,	  tais	  
como	  a	  agulha,	  o	  alfinete,	  o	  dedal,	  a	  tesoura,	  a	  máquina	  de	  costura,	  etc.

Deverá 	  também	  ensinar-‐se-‐lhe	  o	  que	  é 	  o	  algodão,	  o	  linho,	  a 	  lã	  e 	  a 	  seda	  e 	  chamar-‐
se-‐lhe	  a 	  atenção	  a	  respeito	  da 	  variedade	  dos	  tecidos 	  que	  se	  obtêm	  com	  estes	  
elementos	  naturais.

Também	   seria 	  conveniente	  dar-‐lhe	  a 	  conhecer	  as 	  imitações 	  que 	  se	  u=lizam	  na	  
indústria	  e	  se	  vendem	  no	  mercado,	  tais	  como	  sedas	  ar=ficiais,	  etc.

9.º	   –	   Que	  importância	   dá	   ao	  material	   de	  ensino	   (gravuras,	   desenhos,	  objectos	  reais)	  
numa	  lição	  de	  Tecnologia?

Dou	  a 	  maior	  importância 	  a 	  esses	  elementos,	  sem	  os 	  quais	  as 	  lições	  de	  Tecnologia	  
[dadas]	   a 	  crianças 	  sem	   nenhuma	   noção	   das 	  realidades 	  torna-‐se 	  árida	   e,	   por	  
vezes,	  incompreensível.

Todo	  o	  material	  acessório	  do	  ensino	  ilustra-‐o	  e	  ajuda	  o	  professor	  na	  sua	  tarefa.

Junto	  envio	  uma	  lição	  =po	  de	  Tecnologia.

Lisboa,	  28	  de	  Fevereiro	  de	  1934.

O	  professor,

Leal	  da	  Câmara.	  	  	  	  	  	  	  	  
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Relatório	   do	   Professor	   da	   cadeira	  de	  Desenho	   Ornamental,	   Excelenfssimo	   Senhor	  
Tomás	  Leal	  da	  Câmara*

ESCOLA	  INDUSTRIAL	  DE	  FONSECA	  BENEVIDES

Excelenjssimo	  Senhor	  Director	  da
Escola	  Industrial	  de	  Fonseca	  Benevides:

Tenho	   a	  honra 	  de	  apresentar	   a	  Vossa	  Excelência	  as	  notas 	  seguintes,	   que 	  formam	  o	  
relatório,	  que 	  me	  cumpre	  entregar,	  do	  que 	  observei,	  sob	  o	  ponto	  de	  vista 	  pedagógico,	  
durante	  o	  tempo	  que	  regi,	  nesta	  Escola,	  a	  cadeira	  de	  Desenho	  Ornamental.

Destas 	  notas	  e	  da 	  “oração	  de 	  sapiência”	  que,	  por	  amável 	  convite	  de	  Vossa	  Excelência,	  
proferi,	  na 	  abertura 	  solene	  dos 	  cursos 	  do	  ano	  lec=vo	  de 	  1924-‐1925,	  podem	  deduzir-‐se,	  
talvez,	   as 	  bases 	  de	   um	   programa	   da 	   cadeira	   de	  Desenho	   Ornamental 	  aplicado	   às	  
indústrias 	  ou	  às 	  manufacturas 	  de	  bordados,	  modas	  e 	  arte	  aplicada	  e,	  talvez,	  também,	  
algumas	  ligeiras	  modificações	  na	  distribuição	  deste	  ensino.

A	  cadeira 	  de 	  Desenho	  Ornamental 	  reúne	  os	  discípulos	  de	  vários	  anos 	  e 	  de 	  vários 	  graus,	  
aos 	   quais	   o	   professor	   tem	   de	   ministrar	   o	   ensino	   dos	   conhecimentos 	  basilares 	   do	  
Desenho	   (posto	   que	   os 	  que 	   lhes 	   trazem	   são	   insuficientes)	   e,	   ao	  mesmo	   tempo,	   a	  
especulação	  desses	  mesmos	  conhecimentos.

Assim,	  existem,	  reunidos	  nesta 	  cadeira,	  os 	  alunos	  do	  2.º,	  3.º	  e	  4.º	  ano	  do	  2.º	  grau	  e 	  os	  
do	  1.º	  e	  2.º	  ano	  do	  3.º	  grau.

Quer	   dizer	   que	  eu	  tenho,	   na	  mesma	  aula,	   alunos 	  em	  vários 	  graus 	  de	  cultura	  ou	  de	  
ensino	  e	  em	  fases	  de	  conhecimentos 	  diferentes,	  pois 	  que	  há	  desde	  os	  discípulos 	  que	  
têm	   ligeiríssimas	  noções	  de	  Desenho	  até	  aos 	  que 	  estão	  no	  seu	  período	  superior	   de	  
aperfeiçoamento,	   ou	   seja,	   em	   vésperas 	  de 	  serem	  mestres,	   por	   sua	  vez,	   de	  ensinos	  
oficinais	  conjguos	  ao	  Curso	  que	  estão	  seguindo.

Esta 	   situação	   complicada	   já 	   por	   si 	   complica-‐se	   mais 	   ainda,	   pelo	   facto	   de	   estes	  
discípulos	  e,	  neste 	  caso,	  estas 	  discípulas,	  se	  orientarem	  para	  especialidades	  diferentes,	  
tais 	  como:	  modista	  de	  ves=dos	  e	  roupa	  branca;	  modista 	  de 	  chapéus,	  florista	  e 	  operária	  
de	  arte	  aplicada	  e	  bordadeira	  e	  rendeira.

Estes	  vários	  períodos	  de	  cultura	  e	  estas	  especializações	  obrigam	  o	  pobre
mestre	  da	  cadeira	  a	  uma	  ginás=ca	  pedagógica	  digna	  de	  um	  verdadeiro	  acrobata!

Os 	   discípulos 	   do	   2.º	   ano	   do	   2.º	   grau	   chegam	   a 	   esta	   aula 	   com	   conhecimentos	  
rudimentares,	  para 	  que	  lhes 	  possa	  ser	  ministrado	  –	  com	  proveito	  e 	  sem	  desperdício	  de	  
tempo	  para 	  os	  alunos 	  dos 	  outros	  anos 	  –	  o	  ensino	  de	  Desenho	  Ornamental	  aplicado	  à	  
sua	  especialidade	  oficinal.
Não	  é	  que	  estes 	  alunos	  não	   tenham	   sido	  cuidadosamente	  ensinados;	   mas	  o	  facto	  é	  
que 	  um	  único	  ano	  de	  Desenho	  [ministrado]	  a 	  verdadeiras	  crianças 	  não	  basta	  para	  lhes	  
dar	  a	  consciência	  do	  que	  é	  o	  Desenho.
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Por	   outro	   lado,	   para	   se 	   ensinarem	   os	   rudimentos 	   de	   arte 	   decora=va,	   ou	   seja,	   a	  
especulação	  dos	  conhecimentos 	  gerais 	  de 	  Desenho	  -‐	  com	  uma	   intenção	   	  objecOva	  de	  
aplicação	  oficinal,	  é	  indispensável,	   antes	  de	  mais 	  nada,	   que	  o	  discípulo	  saiba 	  –,	   pelo	  
menos	  –	  desenhar.

E	   chamo	   “saber	   desenhar”	   (neste	   caso)	   à 	  compreensão	   da 	  forma	  dos	  objectos 	  e	   à	  
capacidade	  em	  poder	   reproduzi-‐los,	  sob	  uma	  forma	  gráfica,	  dando-‐lhes,	  pelo	  menos,	  
um	  aspecto	  de	  semelhança.

Ora,	   a	  maioria 	  destes 	  discípulos 	   tem	   uma 	  dificuldade 	   imensa	   em	   desenhar	   outros	  
modelos	  que 	  não	  sejam	  os	  que	  se 	  acostumaram	  a 	  desenhar	  anteriormente	  (os	  gessos)	  
e,	   de 	   facto,	   não	   =veram	   tempo	   de	   aprender	   a 	   desenhar	   com	   liberdade	   e	   com	  
segurança.

Por	  outro	  lado,	   as	  excelenjssimas 	  mestras 	  das 	  oficinas,	  no	  seu	   jus=ficado	  desejo	  de	  
produzirem	  trabalhos	  consentâneos	  com	  os 	  que	  elas 	  vêem	  nos	  “alcorões”	   da 	  moda,	  
nos 	  jornais,	  nos 	  livros,	  nas 	  revistas 	  e 	  nos 	  “magazines”	  estrangeiros	  da 	  especialidade 	  e	  
nesses 	   “Conservatórios”	   que	   admiramos	   todos,	   apesar	   de 	   não	   terem	   intuitos	  
pedagógicos 	   e	   que	   são	   as 	   lojas	   da 	  Baixa	   [de	   Lisboa],	   ou	   sejam,	   os 	  retroseiros,	   as	  
modistas,	  as 	  lojas 	  de	  roupa	  branca	  e	  os 	  bazares,	  —	  lojas 	  estas	  que	  recebem	  as	  úl=mas	  
novidades	  da	  fantasia 	  internacional 	  sob	  a 	  forma 	  das 	  mil	  bizarrias 	  encantadoras 	  vindas	  
dos 	  buliçosos 	  Paris 	  e 	  Bruxelas 	  ou	  de	  outros	  centros 	  industriais 	  –	   reclamam,	  à 	  pobre	  
aula 	  de	  Desenho	  Ornamental,	  os 	  desenhos 	  modelos 	  para	  tal 	  trabalho,	  como	  vêem	  em	  
tal 	  jornal	  ou	  estão	  em	  tal	  loja	  e	  que	  têm	  de	  ser	  feitos,	  pela	  lógica	  das	  especializações,	  
por	  estas	  ou	  por	  aquelas	  alunas.

São	  problemas 	  de	  realização	  imediata,	  para	  o	  que	  as 	  alunas 	  e	  a	  própria	  aula 	  não	  estão	  
preparadas	  e 	  que 	  obrigam	  o	  professor	  da 	  cadeira	  a	  essa 	  “ginás=ca 	  pedagógica”	  a	  que	  
já	  =ve	  a	  honra	  de	  referir-‐me.	  

Este 	  facto,	  e	  sobretudo	  a	  falta 	  de 	  preparação	  de	  certos 	  alunos,	   demasiado	  atrasados	  
para	  que	  o	  professor	  os	  possa	  orientar	   no	  delicado	   labor	   da 	  composição	   decoraOva,	  
são	  trabalhos	  tão	  afanosos 	  quanto	  o	  seria	  para	  um	  professor	  de 	  um	  curso	  de	  letras 	  ter	  
de	   dar	   o	   seu	   curso	   a 	   discípulos 	   que	   ainda	   não	   soubessem	   perfeitamente	   ler	   ou	  
escrever,	   ou	   seria	   também	   para 	   o	   professor	   de	   matemá=ca,	   cujos	   discípulos 	   não	  
soubessem	  o	  verdadeiro	  valor	  dos	  algarismos.	  

Mas 	   longe	   de 	   mim	   a	   ideia 	   de	   insurgir-‐me 	   contra 	   estes 	   factos	   que	   eu	   reputo	  
naturalíssimos 	  adentro	  das 	  próprias 	  dificuldades	  da 	  instalação	  e	  dos 	  meios	  financeiros	  
da	  Escola 	  e	  acho	  mesmo	  que 	  —	   até	  um	   certo	  ponto	  —	   esta	   influência 	  das	  oficinas	  
(reclamando	   desenhos	   à 	   aula)	   e	   a 	   complexidade	   de	   problemas 	  que	   resultam	   dos	  
diferentes 	  graus	  de	  cultura	  dos	  discípulos 	  até 	  convêm	  “à 	  boa 	  ginás=ca”	  do	  professor,	  
mas,	  se 	  faço	  notar	   a	  Vossa	  Excelência 	  estes	  casos,	   é	  na	  intenção	  de	  mostrar	  a 	  forma	  
como	  resolvi	  estes 	  problemas	  durante	  o	  tempo	  em	  que	  tenho	  regido	  a	  cadeira 	  nesta	  
Escola,	   fazendo	   produzir,	   na 	   aula 	   de	   Desenho	   Ornamental,	   todos	   os	   desenhos	  
requeridos	   e 	  dando	  uma	  constante	   direc=va 	  pedagógica,	   com	   um	   plano	  de	   ensino	  
perfeitamente	  metodizado,	  como	  se	  comprovou	  na	  Exposição	  do	  ano 	  passado	  e	  que 	  se	  
confirmará,	  assim	  o	  espero,	  na	  Exposição	  escolar	  deste	  ano,	  em	  que 	  se	  poderão	  ver	  os	  
trabalhos	  oficinais	  consequentes	  deste	   ensino	   e 	  os 	  quadros	   pedagógicos	   compostos	  
dos 	  desenhos 	  que	  foram	  a	  génese	  desses 	  mesmos	  trabalhos	  e 	  comprovam,	   de	  uma	  
forma	  clara	  e	  evidente:

1.º	  –	  o	  trabalho	  do	  aluno,
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2.º	  –	  a	  sua	  evolução,

3.º	  –	  o	  método	  do	  ensino,

4.º	  –	  a	  objec=vação	  do	  ensino	  ou	  a	  sua	  finalidade,	  

5.º	  –	  o	  trabalho	  do	  professor.

f

De	  um	  modo	  geral	  e	  pela	  muita 	  admiração	  que 	  tenho	  polo	  pedagogo	   ilustre 	  que	  foi	  
Erckman	  Chatrian,	  o	  autor	  dos	  Anos 	  de	  colégio	  de	  mestre	  Noblot	  e 	  da 	  História 	  de 	  um	  
mestre,	   procuro,	   tanto	  quanto	  possível,	   seguir	   os	  seus	  processos 	  de	  pedagogia,	   que	  
podem	  resumir-‐se	  nestes	  dois	  princípios:

1.º	  –	  es=mar	  os	  discípulos	  e	  fazer-‐se	  es=mar	  por	  eles;

2.º	  –	  Saber,	  a	  fundo,	  o	  que	  se	  ensina	  e	  ensinar	  o	  que	  se	  sabe	  o	  mais	  claramente	  possível.

Mas,	  se,	  de 	  uma	  forma	  geral,	  são	  estes	  os	  princípios 	  pelos 	  quais 	  me	  oriento,	  tenho-‐me	  
visto	   forçado	   a	   par=cularizar	   e	   a 	   especializar	   o	   ensino	   conforme	   as	   ap=dões	   dos	  
discípulos	  ou	  o	  seu	  grau	  de	  cultura.

Contudo,	   tanto	   os 	   discípulos 	  atrasados 	  como	   os	   adiantados 	  desenham	   sempre	   do	  
natural	   os	  modelos 	  que	  me	  parecem	   convenientes 	   ao	   ensino	   ou	   indispensáveis 	   à	  
produção	  de	  modelos	  oficinais.

A	   única 	  diferença	   que	   há 	  entre	   os 	  discípulos	   atrasados	   e	   os 	   adiantados	   é 	  que 	  os	  
primeiros 	  começam	  por	  dizer	   que	  não	  sabem	  fazer	  o	  desenho	  e	  que 	  os	  adiantados 	  já	  
desenham	  com	  certa	  facilidade.	  

Mas,	  por	  pior	  que	  seja	  um	  desenho,	  e 	  bem	  maus 	  são	  os	  primeiros	  desenhos	  de	  certos	  
discípulos,	   eles 	  demonstram	   imediatamente	   as 	  suas 	  faculdades	  e	  as 	  qualidades 	  de	  
observação	  do	  aluno.

Cumpre	  ao	   professor	   ir	   desenvolvendo,	   pouco	  a	  pouco,	   essas 	  tendências	  naturais,	  
fazendo	  comparar	  os 	  desenhos	  com	  o	  modelo,	  indicando	  a	  forma 	  de	  observar,	  =rando-‐
lhe	  o	  medo	   ins=n=vo	  de	  copiar	   do	  natural 	  e 	  es=mulando	  o	  gosto	  de 	  bem	   copiar	   o	  
modelo.

Faço	   notar	   ao	   discípulo	   a 	   semelhança 	   que 	   tem	   o	   modelo	   com	   uma 	   das 	   formas	  
geométricas	  que	  lhe	  faço	  executar.

Dentro	  dessa 	  forma	  e	  par=ndo	  dela,	   procuro	  conduzir	   o	  espírito	  de	  observação	  do	  
aluno	  para 	  a 	  compreensão	  do	  que	  está	  a 	  copiar	   e	  que	  ele 	  primi=vamente	  não	  sabia	  
reproduzir.

Pouco	  a 	  pouco,	  o	  discípulo	  vai	  compreendendo	  melhor	  a 	  forma 	  do	  objecto	  até 	  chegar	  
a	  um	  resultado	  sa=sfatório.

ef

Todos 	  estes	  ensaios 	  ou	  esboços	  são	  feitos 	  em	  papéis	  diferentes,	   para	  que	  o	  próprio	  
aluno	  faça	  as	  suas	  correcções	  e	  aproveito	  a	  direc=va	  do	  professor.

Entendo	  que 	  o	  sistema 	  de 	  corrigir	  um	  desenho	  e	  nele	  se	  fazer	   a	  evolução	  do	  ensino	  
não	  produz	  os	  resultados	  que	  se	  conseguem	  com	  uma	  série	  de	  desenhos	  diferentes.

Por	  esta	  razão,	  não	  consinto	  aos 	  discípulos 	  do	  2.º	  e	  do	  3.º	  ano	  do	  2.º	  grau	  o	  uso	  da	  
borracha	  para	  apagar.

Os 	  desenhos 	  são	  esboçados 	  ligeiramente	  e	  é 	  sobre	  asses 	  esboços	  que	  o	  próprio	  aluno	  
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vai 	  fazendo	  as 	  correcções,	  de	  forma 	  a 	  que 	  fique	  bem	  evidente	  o	  seu	  trabalho	  e 	  possa	  
servir	   de 	  comparação,	   quando	   o	   aluno	  es=ver	   fazendo	   novos 	  “croquis”	   em	   outros	  
papéis.

O	  mesmo	  trabalho	  e	  na 	  mesma	  orientação	  faço	  executar	  nos 	  ensaios	  de	  =ntas 	  aos 	  que	  
começam	  a	  fazer	  aguarela.

É	  ainda	  o	  mesmo	  trabalho	  de	  repe=ção	  e	  de 	  aperfeiçoamento	  o	  que 	  faço	  executar	  “na	  
composição	  decora=va”	   e 	  na	  factura 	  dos	  modelos 	  des=nados	  a	  serem	   reproduzidos	  
nas	  oficinas.

Por	   vezes,	   o	   discípulo	   julga	  que 	  a 	  série	   de 	  desenhos 	  que	  está 	  fazendo	  do	  mesmo	  
assunto	  já	  é	  suficiente.

Logo	  que 	  me 	  apercebo	  desta 	  espécie 	  de	  cansaço,	   que	  pode 	  produzir	   uma 	  pequena	  
reacção,	  vou	  ao	  discípulo	  e	  procuro	  pô-‐lo	  à	  vontade:

Está	  cansado?

Está	  aborrecido?

Não	  gosta	  do	  género	  do	  trabalho?

Julga	  que	  ele	  já	  está	  suficiente	  ou	  bom?

Nunca	  me	  zango	  com	  os 	  alunos,	  mas 	  procuro,	  neste 	  e 	  em	  outros	  casos,	   chamá-‐los 	  à	  
razão.

Ponho-‐lhes,	  algumas	  vezes,	  a	  questão	  seguinte:	  Por	  exemplo:

Se 	  a 	  menina 	  visse,	   numa	  loja,	   um	  avental	  (ou	  o	  trabalho	  que 	  for),	  com	  este 	  mesmo	  
desenho,	  tal	  como	  está,	  gostava	  dele	  e	  compravao?

Ainda	   nem	   uma	   só	   vez	   ob=ve 	   uma	   resposta 	   afirma=va	   e	   a 	   aluna	   compreende	  
imediatamente 	  que	  o	  desenho	  não	  está 	  ainda 	  suficientemente 	  bem	  feito	  para 	  ir	  para 	  a	  
oficina.

ef

Uma	  das 	  dificuldades 	  maiores,	  neste	  género	  de	  ensino,	  que	  prescinde	  de 	  estampas	  já	  
es=lizadas	  ou	  de	  composições 	  já 	  planeadas 	  em	  documentos	  impressos,	   é	  a 	  falta	   de	  
modelos	  ou	  a	  pequena	  diversidade	  desses	  modelos.

Sendo	  este	  ensino	  de	  Desenho	  Ornamental 	  aplicado	  aos 	  modelos	  oficinais,	  baseado	  na	  
cópia	   e	   na	   interpretação	   decora=va	   do	   "natural",	   é	   mister	   dispor,	   na	   aula,	   de	  
elementos 	   suficientes 	   para 	   distribuir	   pelos	   alunos 	   e	   para 	   que	   eles 	   copiem	   ou	  
interpretem.

O	  jardim	  da 	  Escola 	  fornece,	  certo	  é,	  alguns 	  elementos 	  e,	  baseado	  neles,	  se	  têm	  feito,	  
há	  dois 	  anos,	   alguns 	  centos 	  de	  desenhos;	  mas 	  o	   jardim	  tem	  pequena	  variedade	  de	  
flores 	  e	  este	  facto	  é 	  tanto	  mais 	  para	  notar	  quanto	  a 	  orientação	  do	  ensino,	  nesta	  aula,	  
conduz	  o	  discípulo	  a 	  ver	   e 	  ter	   conhecimento	  e 	  consciência	  da	  forma	  e,	   portanto,	  da	  
estrutura	  dessas	  plantas.

Ao	  final 	  de	  certo	  tempo,	  as 	  campânulas,	  as	  rosáceas 	  ou	  as	  flores 	  em	  capítulo	  parecem	  
todas	  as	  mesmas	  depois 	  de 	  es=lizadas 	  e 	  não	  produzem	   o	   incen=vo	  automá=co	  e	  o	  
encanto	  proveniente	  da	  diversidade	  de	  formas	  ou	  de	  coloridos.

Mas,	  se,	  neste	  género	  de	  modelos,	  já	  tenho	  encontrado	  dificuldades,	  de	  resto,	   fáceis	  
de	  remediar,	   se 	  se 	  apropria	  um	  pedaço	  de	  jardim	  para	  este 	  efeito	  e	  se	  é	  construída	  
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uma	   pequena 	   estufa,	   em	   que 	   se	   cul=vem	   begónias	   e	   outras 	   plantas 	   de 	   aspecto	  
mul=forme	   e	   de	   coloridos	   variados,	   mais 	   dificuldade 	   ainda 	   encontra 	   o	   professor,	  
quando	  o	  desenvolvimento	  do	  ensino,	  –	   sobretudo	  para	  os 	  alunos 	  mais 	  adiantados	  –	  	  
conduz	   o	   trabalho	  para	   composições 	  mais 	  complexas,	   em	   que	   hajam	   de	   juntar-‐se,	  
adentro	  do	  mesmo	  desenho,	  elementos	  da	  fauna	  e	  da	  flora.

Contado,	   e 	   ainda 	   para 	   informar	   Vossa	   Excelência 	   da	   forma 	   coma 	   resolvi 	   estas	  
dificuldades,	  devo	  dizer	  que,	  com	  o	  consen=mento	  de 	  Vossa 	  Excelência,	  veio	  à 	  minha	  
aula 	  uma 	  criancinha,	   como	  modelo,	   que	   foi 	   desenhada 	  do	   natural 	  pela	   aluna	   que	  
precisava	  desse	  apontamento	  para	  a	  sua	  composição	  decora=va.

Para	  outros 	  elementos 	  decora=vos 	  de 	  que	  se	  tem	  necessitado,	   tais 	  como	  patos,	   rãs,	  
folhas 	  e 	  flores 	  de	  nenúfares,	  etc.,	  e	  que	  não	  existem	  na	  Escola,	  também	  têm	  vindo	  de	  
fora	   para 	   a 	   aula 	   de	   Desenho,	   para 	   que	   os	   alunos	   os 	   desenhem	   do	   natural	   e	   os	  
transformem	   em	   elementos	   decora=vos,	   como	   poderia 	   ser	   visto	   nos	   documentos	  
pedagógicos 	   que 	   serão	   expostos 	   este	   ano,	   na 	   Exposição,	   junto	   dos 	   respec=vos	  
trabalhos	  oficinais.

Algumas 	  vezes,	  também	  tenho	  aproveitado	  os 	  passeios	  escolares 	  para	  pedir	  aos	  alunos	  
que 	   façam	   “croquis”	   de 	   vários 	   modelos	   que	   lhes	   indico	   e,	   desta 	   forma,	   temos	  
conseguido	  coligir	  uma 	  série	  de	  documentos	  feitos 	  pelos	  próprios	  discípulos	  e 	  sobre	  os	  
quais	   se 	   tem	   trabalhado	   depois,	   transformando-‐os	   em	   modelos 	   para 	   serem	  
executados	  pelas	  oficinas.

Outras	  vezes,	  peço	  às	  discípulas 	  que	  façam	  “croquis”	  de	  certos 	  =pos 	  populares 	  da 	  rua,	  
tais 	  como	  varinas 	  ou	  pescadores,	   e 	  que,	   depois,	   competentemente	  modificados,	   se	  
transformam	  em	  composições	  ornamentais.

ef

Todo	  o	  grande	  e	  principal	  trabalho	  desta	  aula	  se	  pode	  dividir	  em	  três	  partes:

1.º	  –	  ensinar	  a	  desenhar	  do	  natural;

2.º	  –	   fazer	  grande	  número	  de	  “croquis”,	  dos	  quais	  se	  possam	  aproveitar	  as	  indicações	  
indispensáveis	  à	  factura	  de	  um	  desenho	  ornamental;

3.º	   –	   Transformar	   estes	   elementos	   em	   composições	   decora=vas	   dignas	   de	   serem	  
reproduzidas	  pelas	  oficinas.
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ef

Conclusões:	  

A)	  Para 	  o	  bom	  funcionamento	  da	  aula 	  e 	  melhor	   u=lização	  do	  ensino,	  conviria	  que	  se	  
não	   juntassem,	   na	   mesma	   aula	   e	   a	   mesma	   hora,	   uma	   quan=dade	   exagerada 	   de	  
discípulos,	  pois 	  este	  ensino	  demanda 	  uma 	  constante	  assistência 	  do	  professor	  e	  uma	  
acção	  explica=va 	  das 	  formas 	  de 	  es=lização,	   razões 	  das 	  transformações	  decora=vas,	  
etc.,	  e	  não	  pode	  ser	  comparado	  ou	  assemelhado	  às	  outras	  aulas,	  em	  que	  o	  discípulo	  se	  
limita 	  a	  copiar	  um	  modelo	  ou	  a 	  executar	  um	  desenho	  geométrico	  e	  o	  mestre	  a	  corrigir,	  
uma	  vez	  o	  trabalho	  executado.

Também	   não	   pode	   ser	   assemelhado	   ao	   das 	  aulas	   de 	  outras 	  disciplinas,	   em	   que	   o	  
professor	  interroga,	  o	  discípulo	  responde	  e	  os	  outros	  discípulos	  ouvem.

ef

B)	  Convém	  que	  os	  alunos 	  do	  2.º	  ano	  do	  2.º	  grau	  não	  estejam	  na 	  mesma	  aula	  em	  que 	  se	  
fazem	  composições	  decora=vas,	   pois 	  a 	  sua 	  preparação	  insuficiente 	  não	  lhes	  permite	  
acompanhar	   os 	  colegas 	  e,	   ao	  mesmo	  tempo,	  o	  ensino	  preliminar	  do	  Desenho,	  a 	  que	  
têm	  de	  ser	  sujeitos,	  cansa-‐os 	  e 	  obriga 	  o	  professor	  a	  estar	  constantemente	  preocupado	  
com	  eles 	  e	  a 	  dar	  menos 	  atenção	  e	  direc=va 	  aos 	  verdadeiros 	  trabalhos	  para 	  que	  a	  aula	  
está	  des=nada.

Parece-‐me,	   portanto,	   que 	  este	  2.º	   ano	  do	  2.º	   grau	  poderia 	  cons=tuir	   uma	  turma 	  à	  
parte	   e	   que	   e	   a	   estes 	  discípulos 	  se 	  ministrasse	   unicamente	   o	  desenvolvimento	  do	  
ensino	  de	  Desenho	  Geral,	   afirmando-‐lhes	  mais 	  perfeitamente	  os 	  conhecimentos	  da	  
Geometria	  de 	  que	  necessitam,	  tais 	  como	  a 	  construção	  de	  curvas,	  planificações,	  etc.,	  e,	  
sobretudo,	   uma	  maior	  ginás=ca 	  de	  mão,	  que	  lhes	  permita 	  desenhar	  mais	  facilmente	  
do	  natural.

Nota	  –	  Em	  nenhum	  caso,	  por	  esta	  razão,	  se 	  deveria 	  dar	  a 	  estes	  alunos	  do	  2.º	   	  ano	  do	  
2.º	  grau	  o	  ensino	  de	  composição,	  que	  eles 	  virão	  adquirir	  depois 	  no	  3.º	  e 	  4.º	  ano	  do	  2.º	  
grau.

C)	  O	   Desenho	  Ornamental 	  e	  a	  composição	  decora=va 	  só	  seria,	   portanto,	   ministrada	  
aos 	  discípulos 	  que,	  para 	  isso,	  já 	  =vessem	  a	  necessária	  preparação,	  ou	  sejam,	  os 	  alunos	  
do	  3.º	  e	  4.º	  ano	  do	  2.º	  grau	  e	  os	  do	  1.º	  e	  2.º	  	  ano	  do	  3.º	  grau.

As 	  vantagens	  desta	   divisão	   são	   evidentes,	   pois 	  não	   só	   o	   número	   dos 	  discípulos 	  é	  
menor	   e,	   portanto,	   o	   professor	   pode	   ter	   com	  eles 	  a	  con=nuidade	  de	   trabalho	   que	  
convém,	   como	   também	  se	   torna 	  mais 	  possível 	  o	  desenvolvimento	   deste	  ensino	  e 	  a	  
quan=dade 	  de	  conhecimentos 	  se 	  aumenta,	   pois 	  a 	  composição	  decora=va	  demanda	  
explicações	  técnicas,	  conhecimentos 	  de 	  Es=los,	  noções	  de	  História 	  de 	  Arte	  e	  mesmo	  de	  
Tecnologia,	  visto	  haver	   desenhos	  que 	  convêm	  para 	  tal 	  labor	  oficinal,	   pelos 	  utensílios	  
empregados	  e	  outros	  que	  não	  convêm	  senão	  a	  outras
reproduções.

D)	  Desde	  que 	  seja 	  esta	  aula 	  a	  produtora	  de	  modelos 	  para 	  as	  oficinas	  e	  que 	  o	  ensino	  
seja 	  baseado	  na	  cópia 	  ou	  na 	  interpretação	  “do	  natural”,	   convém	  que 	  os	  alunos 	  não	  
estejam	   depois,	   nas 	  oficinas,	   em	   contacto	  com	   estampas,	   jornais 	  ou	   livros	  em	  que	  
vejam	  impressos 	  desenhos	  já 	  es=lizados 	  e 	  composições 	  já 	  feitas,	  pois 	  este 	  contacto	  dá-‐
lhes 	  a 	  impressão	  de	   que	  o	   ensino	   do	   Desenho,	   que	   lhes	  está 	  sendo	  ministrado,	   é	  
maçador	  e 	  inú=l,	  porquanto,	  nas 	  suas 	  crí=cas 	  simplistas,	  seria 	  muito	  mais 	  fácil 	  e 	  mais	  
rápido	  copiar	  dos	  livros.
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ef

Eis 	   aqui,	   Excelenjssimo	   Senhor	   Director,	   as	   rápidas 	   notas	   do	   que 	   me	   pareceu	  
interessante 	  assinalar	   a	  Vossa	  Excelência 	  e 	  aproveito	  esta 	  ocasião	  para	  agradecer	   a	  
solicitude	   com	   que 	   sempre	   Vossa 	   Excelência	   resolveu	   as	   dificuldades 	   que	   lhe	   fui	  
apresentando,	  ajudando-‐me	  desta 	  forma	  a 	  conseguir	   o	  interessante	  resultado	  destes	  
dois	  anos	  que	  tenho	  regido	  a 	  cadeira 	  de	  Desenho	  Ornamental 	  e	  em	  que	  todos 	  os 	  meus	  
discípulos	  que	  foram	  a	  exame	  ob=veram	  dos	  júris	  as	  classificações	  de	  dis=nção.

Lisboa,	  15	  de	  Setembro	  de	  1925.

O	  Professor,

Tomás	  Leal	  da	  Câmara
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Apontamentos,	  Aulas	  e	  Lições

Teoria	  das	  Cores*

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  azul

Cores	  primárias:	   	  	  	  	  	  	  	  amarelo	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  vermelho

f

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  verde

Tons	  frios:	   	  	  	  	  	  	  	  violeta

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  azul

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  vermelho

Tons	  quentes:	  	  	  	  	  	  amarelo

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  laranja	  

O	  emprego	  de	  uma 	  destas 	  duas 	  séries 	  é 	  sempre	  harmoniosa,	  mas	  a 	  combinação	  dos	  
três	  tons 	  frios	  dá 	  melhores 	  resultados 	  e 	  é 	  mais 	  fácil 	  de	  combinar	  do	  que	  o	  arranjo	  dos	  
tons	  quentes.

ef

Duas	  cores	  primarias	  e	  o	  seu	  composto	  dão	  um	  grupo	  de	  tons	  simpá=cos	  entre	  si.

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  azul

exemplo:	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  violeta

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  vermelho

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  azul
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exemplo:	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  verde

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  amarelo

ef

Os	  tons	  modificados	  de	  uma	  mesma	  cor	  dão	  uma	  harmonia	  certa:

exemplo:	  VIOLETA	  –	  	  violeta	  azul	  –	  violeta	  vermelho	  –	  azul	  vloleta;

exemplo:	  VERMELHO	  –	  castanho	  vermelho	  –	  vermelho	  laranja	  –	  vermelho	  violeta;

exemplo:	  AMARELO	  –	  amarelo	  verde	  –	  amarelo	  laranja	  –	  castanho.

Dois	  tons	  opostos	  e	  as	  suas	  misturas	  dão	  gris	  de	  uma	  grande	  harmonia:

exemplo:	  verde	  e	  vermelho	  e	  as	  suas	  misturas;

exemplo:	  violeta	  e	  amarelo	  e	  as	  suas	  misturas;

exemplo:	  azul	  e	  laranja	  e	  as	  suas	  misturas.

ef

Quando	  se	  emprega	  uma	  harmonia 	  em	  tons	  quentes,	  é	  sempre	  conveniente	  reservar,	  
na	  composição,	  uma	  mancha	  situada 	  em	  um	  detalhe	  importante 	  da	  composição	  e	  que	  
será	  pintado	  em	  tom	  frio,	  oposto:

exemplo:	  em	  uma	  harmonia	  vermelha,	  uma	  nota	  verde	  fará	  vibrar	  o	  conjunto;

exemplo:	  em	  uma	  harmonia 	  verde	  –	  violeta	  –	  azul,	  uma 	  mancha	  alaranjada	  dará 	  realce	  
á	  composição.

ef

O	   preto	   dá 	  sempre 	  realce 	  aos 	   tons,	   quando	   posto	   ao	   lado	   desses	   tons 	  e	   em	   sua	  
oposição.

O	   preto	   dá 	  sempre 	  realce 	  aos 	   tons,	   quando	   posto	   ao	   lado	   desses	   tons 	  e	   em	   sua	  
oposição.

ef

O	  branco	  (ligeiramente	  colorido)	  acompanha	  bem	  todas	  as	  harmonias.

ef

O	  branco	  puro,	  no	  meio	  de 	  uma	  mancha 	  de 	  branco	  colorido,	  dá	  grande	  realce	  e	  mesmo	  
luz,	  se	  é	  [colocado]	  sobre	  um	  branco	  cinzento	  azulado.

ef

Devem	  evitar-‐se	  as	  superMcies 	  vastas 	  e 	  de	   iguais 	  valores	  (a	  diversidade	  dos 	  valores,	  
isto	   é,	   partes 	   claras 	  opostas	   a 	   outras 	  mais 	   sombrias 	   e	   acompanhadas	   de	   valores	  
médios,	  ajuda	  muito	  a	  harmonia	  de	  um	  conjunto	  colorido).

ef

O	  emprego	  de 	  traços	  de 	  es=lização	  podem	  ajudar,	  em	  certos 	  casos,	  a 	  ligar,	  entre 	  elas,	  
duas	  superMcies	  coloridas	  que	  não	  ofereçam	  harmonia	  aos	  olhos.

ef
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Filtro	  violeta	  –	  para	  extrair	  o	  amarelo.

Filtro	  verde	  –	  para	  extrair	  o	  vermelho.

Filtro	  vermelho	  –	  para	  extrair	  o	  azul.

ef

O	  branco	  (ligeiramente	  colorido)	  acompanha	  bem	  todas	  as	  harmonias.

ef

O	   branco	   puro,	   no	  meio	   de	   uma 	  mancha 	  de	   branco	   colorido,	   dá 	  grande	   realce 	  e	  
mesmo	  luz,	  se	  é	  sobre	  branco	  cinzento	  azulado.

ef

Devem	  evitar-‐se	  as	  superMcies 	  vastas 	  e 	  de	   iguais 	  valores	  (a	  diversidade	  dos 	  valores,	  
isto	   é,	   partes 	   claras 	  opostas	   a 	   outras 	  mais 	   sombrias 	   e	   acompanhadas	   de	   valores	  
médios,	  ajuda	  muito	  a	  harmonia	  de	  um	  conjunto	  colorido).

ef

O	  emprego	  de	  traços	  de	  es=lização	  pode 	  ajudar,	  em	  certos 	  casos,	  a 	  ligar,	   entre	  elas,	  
duas	  superMcies	  coloridas	  que	  não	  ofereçam	  harmonia	  aos	  olhos.

ef

Filtro	  violeta	  –	  para	  extrair	  o	  amarelo.

Filtro	  verde	  –	  para	  extrair	  o	  vermelho.

Filtro	  vermelho	  –	  para	  extrair	  o	  azul.

[O]	  trabalho	  manual	  feminino:	  a	  costura,	  o	  bordado,	  as	  rendas,	  fiar	  e	  tecer*

Hoje,	   numa	  Escola	  Industrial 	  Feminina,	   frequentada 	  por	   alunas	  entre	  os 	  12	   e 	  os 	  18	  
anos,	   nascidas	  na	  cidade,	   é 	  possível 	  que 	  não	   haja	  uma	  só	  que	  tenha	  manejado	  ou	  
sequer	   visto	   uma	   roca,	   um	   fuso,	   uma 	  dobadora 	  e	   um	   tear.	   E,	   no	   entanto,	   estes	  
utensílios 	   de 	   lavor	   feminino	   foram,	   nos 	   tempos	   dos	   an=gos,	   os 	   companheiros	   da	  
agulha,	  da	  tesoura	  e	  do	  dedal.	  

Fiar	  era	  a 	  principal 	  ocupação	  das 	  mulheres.	  Diz	  a 	  lenda 	  que	  a 	  roca,	  o	  fuso	  e	  a 	  dobadora	  
foram	  oferta	  de 	  Minerva,	   a	  Deusa 	  da 	  Sabedoria.	   Em	   todos	  os 	  tempos,	   os 	  trabalhos	  
femininos 	  foram	  apanágio	  das	  mulheres	  e	  não	  pouco	  têm	  contribuído	  para 	  lhes 	  dar	  
um	  maior	  respeito	  aos	  olhos	  dos	  homens,	  seus	  irmãos.

Xenofon,	  historiador	  ateniense,	  nascido	  455	  anos 	  antes	  de	  Cristo,	  escreveu	  um	  tratado	  
de	  economia	  domés=ca	  (Conselhos	  às	  noivas),	  onde	  lhes 	  recomenda:	  “Logo	  que	  tenhas	  
comprado	  a	  tua	  lã,	  tu	  a	  fiarás,	  e	  tecerás	  e	  farás	  os	  vesOdos	  de	  que	  tens	  necessidade”.

Salomão	   afirma,	   em	   um	   dos	   seus 	   provérbios	   [bíblicos]:	   “Em	   casa	   de	   mulher	  
trabalhadeira	  não	  entra	  o	  frio,	  porque	  ela	  a	  tem	  forrada	  de	  linho”.	  

Em	  Roma,	  nos 	  cortejos 	  de	  núpcias,	  logo	  atrás 	  da 	  noiva,	  seguia 	  uma	  pessoa 	  que 	  levava	  
nas 	  mãos	  uma 	  roca 	  cheia 	  de	   lã.	   Ao	  entrar	   na	  sua 	  nova	   residência,	   entregavam-‐lhe	  
todas	  as 	  chaves 	  da 	  casa,	  sentavam-‐na 	  sobre	  um	  velo	  de 	  lã 	  de	  uma	  ovelha 	  imolada	  em	  
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sua 	  honra,	   significando-‐lhe 	  assim	  a 	  obrigação	  que 	  ia 	  ter	   de	  fiar,	   tecer	   e	  costurar	   as	  
roupas	  de	  seu	  marido	  e	  de	  seus	  filhos.

Os 	  séculos 	  passaram,	  as 	  velhas 	  sociedades 	  desapareceram,	  mas	  nós 	  vamos 	  encontrar,	  
nos 	  povos 	  modernos	  e	  nas 	  diversas 	  épocas,	   os 	  traços 	  das 	  mesmas 	  ideias,	   que	   são	  
eternas	  como	  o	  bom	  senso.

Os 	  ingleses 	  inscreveram,	  em	  um	  dos 	  seus 	  códigos,	  que	  a 	  pena	  aplicada	  ao	  assassino	  de	  
uma	  mulher	  que	  soubesse	  fiar,	   tecer	   e 	  costurar,	   seria 	  de 	  um	  terço	  mais 	  elevada 	  que	  
pela	  morte	  de	  uma	  mulher	  ignorante.

Carlos	  Magno	  nunca 	  quis	  ves=r	   fatos 	  que	  não	  fossem	  feitos 	  pelas 	  mulheres	  da 	  sua	  
família.	   Joana	  d’Arc,	  diante	  dos 	  juízes 	  que	  lhe	  perguntavam	  se 	  ela 	  =nha	  alguma 	  arte,	  
respondeu	  orgulhosamente:	  «Sim,	  minha	  mãe	  ensinou-‐me	  a	  costurar	  e	  não	  creio	  que	  
haja	  uma	  única	  mulher,	  em	  Rouen,	  que	  o	  faça	  melhor	  do	  que	  eu».	  Nesta	  época,	  raras	  
mulheres,	  mesmo	  na	  classe 	  burguesa,	  sabiam	  ler	   e	  escrever.	  E	  foi 	  mesmo	  ordenado,	  
no	  Concílio 	  de 	  Béziers,	  que,	  às	  mulheres 	  das 	  cidades,	  se	  não	  ensinasse 	  mais 	  do	  que	  o	  
Padre	  Nosso,	  a	  Avé	  Maria,	  o	  Credo,	  a	  fiar	  e	  a	  coser.	  Às	  do	  campo,	  a 	  manejar	  a 	  charrua,	  
a	  mondar	  o	  trigo,	  a	  aveia	  e	  a	  guardar	  os	  rebanhos.	  	  

Uma	   an=ga 	   lei 	   inglesa 	   não	   permi=a 	   que	   se	   casasse	   nenhuma 	   rapariga	   que	   não	  
soubesse	  fiar	  e	  coser	  e,	  ainda	  hoje,	  os 	  pastores	  ingleses,	  quando	  lêem,	  nas	  igrejas,	  os	  
proclames 	  de	  um	  casamento,	  cer=ficam	  que	  a 	  noiva 	  é	  uma	  boa 	  spinter,	  palavra 	  que	  
tem	  duas	  significações:	  donzela	  e	  fiandeira.	  

Na 	   Bretanha,	   hoje	   ainda 	   o	   primeiro	   presente	   que	   o	   noivo	   faz	   à 	   noiva,	   como	  
reconhecimento	  oficial	  dos 	  esponsais,	  é	  ama 	  roca 	  e	  um	  fuso.	  E,	  nesta	  mesma 	  região	  da	  
França,	  as	  fadas	  são	  chamadas	  fiandeiras.

O	  filósofo	  inglês	  Sidney	  Smith	  confessava	  que 	  =nha	  muita 	  pena	  de	  não	  saber	  coser	  ou	  
bordar	  e 	  atribuía 	  o	  bom	  humor	  e 	  a	  serenidade	  das 	  mulheres	  à 	  faculdade	  de	  estarem	  
sempre	  ocupadas	  e	  aplicadas	  a	  qualquer	  coisa	  ú=l.

Costura	  –	  Modista

A	  costura 	  à 	  mão	  é,	  entre	  os 	  trabalhos 	  femininos,	   aquele 	  que,	   com	  jus=ça,	   podemos	  
considerar	   o	  de 	  mais 	  importância,	  pois	  é	  ele	  a	  base	  de 	  todos 	  os	  outros.	  A	  mão	  que	  
executa 	  bem	  os 	  diferentes 	  pontos 	  de	  costura	  está 	  apta	  a 	  resolver	  todas	  as 	  dificuldades	  
que	  se	  apresentam	  em	  qualquer	  trabalho.

Para	  que	  a 	  obra	  de	  costura,	  qualquer	  que	  seja,	  apresente 	  bons	  resultados,	  é 	  necessário	  
cuidar,	   antes 	  de	   tudo,	   dos 	  apetrechos 	  e 	  do	  material 	  da 	  oficina.	   Muito	   importante	  
também	  a 	  posição	  da 	  executante.	  A	  altura 	  da	  cadeira 	  deve	  ser	  sempre 	  proporcionada	  
à 	  altura 	  da	  mesa	  de	  costura.	  Os 	  braços 	  devem	  elevar	   a	  postura 	  suficientemente	  para	  
não	  se	  tomarem	  a=tudes 	  an=-‐higiénicas.	  A	  cabeça 	  deve	  conservar-‐se	  o	  mais	  possível	  
direita	  ou,	  quando	  muito,	  ligeiramente	  curvada	  para	  a	  frente.	  

Das	  qualidades 	  e 	  propriedades 	  dos	  principais 	  utensílios	  para	  costurar	   à	  mão	  (agulha,	  
dedal,	  tesoura),	  já	  demos	  a	  descrição	  em	  lições	  anteriores.

Máquina	  de	  costura

Foi 	  no	  meado	  do	  século	  XVIII 	  que	  se 	  tentaram	  os	  primeiros 	  ensaios	  para 	  a 	  construção	  
da	  máquina 	  de 	  costura.	  Em	  I755,	  o	  inglês 	  Weisenthal	  pediu	  a	  patente	  de	  invenção	  para	  
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um	  aparelho	  munido	  de	  uma	  agulha	  com	  duas 	  pontas,	  com	  um	  furo	  na	  parte 	  média.	  
Esta 	  agulha	  podia 	  atravessar	   nos 	  dois	  sen=dos,	   de 	  baixo	  para	  cima 	  e 	  [de]	  cima	  para	  
baixo,	  um	  tecido,	  sem	  que	  fosse 	  necessário	  voltálo.	  De	  1755	  a 	  1846,	  outras	  tenta=vas	  
se 	  fizeram,	  mas 	  sem	  chegarem	  a 	  um	  resultado	  prá=co.	   Só	  em	  1850	  é	  que	  Home	  e	  
Singer	   conseguiram	  que	  a 	  nova	  máquina,	  depois 	  de	  numerosos 	  aperfeiçoamentos,	  se	  
tornou	  prá=ca	  e	  o	  seu	  emprego	  se	  generalizou.	  

Sem	   que	   nos	  ocupemos	  de 	  detalhes 	  e	   par=cularidades 	  insignificantes,	   que	   variam	  
conforme	  o	  construtor,	   a	  sua 	  descrição	  pode	  resumir-‐se 	  no	  seguinte:	   a	  máquina	  de	  
costura 	  compõe-‐se	  de	  duas 	  partes	  essenciais:	   a 	  parte 	  superior,	   que	  compreende	  o	  
suporte	  da 	  agulha	  e 	  o	  mecanismo	  que	  a 	  faz	  mover	  em	  sen=do	  ver=cal;	  a	  parte	  inferior,	  
que 	  compreende	  a 	  lançadeira 	  e	  o	  seu	  movimento:	  o	  fio	  da	  linha,	  desenrolando-‐se 	  do	  
carro,	   passa	   através	   da 	  agulha,	   a 	  qual,	   no	   seu	  movimento	   de 	  descida,	   o	   obriga	   a	  
atravessar	  o	  tecido	  e 	  o	  conduz	  junto	  à	  lançadeira,	  onde,	  com	  um	  pequeno	  movimento	  
horizontal,	   se	  forma 	  uma	  laçada 	  que	  apanha	  o	  fio	  de	  cima.	  A	  agulha	  sobe	  e	  forma	  o	  
ponto.	  A	  agulha	  está 	  re=da	  por	  uma	  garra	  (a 	  pata),	  que 	  faz	  avançar	  o	  tecido	  e	  regula 	  o	  
tamanho	  do	  ponto.	  

As 	  primeiras 	  máquinas,	  muito	  mais 	  simples,	  não	  =nham	  lançadeira,	  trabalhavam	  com	  
um	   só	   fio	   e 	  o	   ponto	   produzido	   era 	  um	   ponto	   de	   cadeia.	   A	   máquina 	   tem	   os	   seus	  
acessórios,	  que	  foi 	  adquirindo	  à	  medida	  que	  se	  ia 	  aperfeiçoando	  e	  assim	  aumentando	  
a 	   sua 	   u=lidade.	   Sucessivamente,	   vários	   aparelhos 	   muito	   engenhosos	   se 	   foram	  
inventando	   para 	   facilitar	   e	   produzir	   mais 	   trabalho.	   Estes 	   aparelhos 	   adaptam-‐se	   à	  
máquina 	  no	  lugar	  do	  calcador.	  Os 	  acessórios 	  mais	  empregados 	  são	  o	  embainhador,	  o	  
franzidor.	  Há 	  o	  debruador	  e 	  o	  que 	  serve	  para	  fixar	  soutache,	  segundo	  um	  desenho.	  Há	  
ainda	   o	   serzidor	   e	   o	   acolchoador,	   de	   que 	   se 	   servem,	   mais 	   par=cularmente,	   nas	  
respec=vas	  indústrias.

As	  máquinas	  de	  costura	  podem	  ser	  movidas	  à	  mão,	  com	  os	  pés,	  ou	  por	  electricidade.	  

Para	  se 	  conseguir	   uma	  boa 	  costura	  de	  máquina,	   é	  necessário	  trazer	   a	  máquina	  bem	  
cuidada,	  lubrificada	  e	  limpa,	  empregar	  bons	  materiais	  e	  que	  o	  fio	  seja	  bem	  regulado.	  

O	   principal	   cuidado	   a 	   ter	   com	   a	   máquina 	   de	   costura	   consiste	   em	   deitar-‐lhe	  
regularmente 	  óleo	  e 	  tê-‐la 	  ao	  abrigo	  das	  poeiras.	  As	  fazendas	  deixam	  sempre	  um	  pouco	  
de	   cotão	   que,	   entrando	   no	   organismo	   da 	  máquina,	   a 	   impede 	   de 	   bem	   funcionar.	  
Também	   quando	   a 	  máquina 	  está	  muito	   tempo	   sem	   servir,	   o	  óleo	   se	   evapora.	   Em	  
qualquer	   dos 	  casos,	   deve	  untar-‐se 	  primeiro	   com	   tereben=na,	   fazê-‐la	   andar,	   limpar	  
muito	  bem	  todas	  as	  engrenagens	  e	  lubrificá-‐la	  com	  o	  óleo	  apropriado.

Agulhas	  da	  máquina

Antes	   de	   começar	   um	   trabalho,	   devemos	   sempre	   cer=ficar-‐nos 	   se	   a 	   agulha	   é 	   de	  
grossura 	  proporcionada 	  ao	  tecido,	   se	  o	  bico	  da	  agulha 	  está 	  bem	  afiado	  e	  se	  não	  tem	  
ferrugem.	  

Para	  coser	  à	  máquina,	  emprega-‐se	  geralmente	  o	  fio	  de	  algodão	  enrolado	  em	  carros.	  

Às 	   máquinas 	   de	   costura	   aplicam-‐se	   peças 	   acessórias 	   com	   as	   quais 	   se 	   executam	  
bordados.	   Empregam-‐se 	  mais 	  par=cularmente	   para 	  a	   execução	  de	   pontos 	  à	   jour	   e	  
bainhas	  abertas.
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Modista

O	  ves=r	   é	  uma 	  necessidade	  humana 	  e,	  desde	  as 	  ves=mentas	  fabricadas	  com	  as 	  peles	  
dos 	  animais 	   até	   aos 	  nossos	   dias,	   a 	  História	   do	   vestuário	   segue,	   passo	   a	   passo,	   a	  
História	  da 	  Humanidade,	  ficando	  cada 	  época	  marcada	  pelos	  seus	  gostos	  e	  [pelas]	  suas	  
modas.	  São	  os	  ves=dos	  que,	  pelo	  seu	  gosto,	  pelos 	  seus 	  detalhes,	  indicam	  geralmente 	  o	  
grau	  de	  fortuna	  e	  a 	  classe 	  das 	  pessoas.	  A	  melhor	  documentação	  para	  o	  conhecimento	  
dos 	  ves=dos 	  e	  [das]	  suas 	  modas 	  encontra-‐se	  nas	  estátuas,	  nos	  quadros 	  históricos,	  nas	  
tapeçarias,	  nas	  gravuras,	  nos	  jornais.

Noutras	  épocas 	  passadas,	  [algumas]	  figuras 	  da 	  História 	  deixaram	  o	  seu	  nome	  ligado	  a	  
uma	  moda	  e	  os 	  costureiros 	  e	  desenhadores 	  de	  figurinos	  de 	  hoje	  vão,	  muitas 	  vezes,	  
buscar	   a	   sua	   inspiração	   a 	  modas 	  passadas,	   que	  modificam	   e 	  adaptam,	   não	   só	   nos	  
ves=dos,	  como	  nos	  chapéus	  e	  calçado.

Bordados

O	  bordado	  é	  atribuído	  aos	  frígios.	  Os 	  gregos 	  e	  os 	  persas 	  cul=varam-‐no	  com	  sucesso	  e	  
aos	  romanos	  devem	  os	  povos	  modernos	  a	  sua	  expansão.

Os 	  primeiros 	  bordados 	  mais 	  se	  poude	  chamar	  “escrita”	  e	  a 	  agulha	  foi 	  a 	  primeira	  pena	  
de	  escrever,	  pois 	  que	  era	  uso,	  entre 	  os 	  povos 	  an=gos,	  escrever,	  bordando-‐os,	  os 	  factos	  
que	  se	  queriam	  reter.

Foi 	  a 	  agulha	  também	  a 	  companheira	  do	  pincel,	  pois 	  que,	  bordando,	  ia 	  reproduzindo	  as	  
composições	  dos 	  ar=stas,	   chegando	  a 	  fazer	   retratos 	  admiráveis.	  Foi	  a	  época 	  gloriosa	  
das 	  tapeçarias 	  históricas,	  verdadeiros 	  1ivros 	  de 	  narra=vas,	  e,	  das	  que	  foram	  feitas	  na	  
Flandres,	   por	   encomendas	   de 	  Reis 	  portugueses,	   algumas	   ainda 	  restam	   a 	  atestar	   o	  
requinte	  de	  civilização	  das	  nossas	  Cortes.

As 	   primeiras 	   tapeçarias	   históricas 	   portuguesas	   de	   que	   há	   nojcia	   são	   as 	   que	  
representam	   as	  conquistas 	  africanas 	  de	  Dom	  Afonso	  V	  e	  que	  se 	  supõem	   feitas	  sob	  
desenhos 	   do	   pintor	   Nuno	   Gonçalves.	   Uma 	   delas 	   representa	   o	   desembarque	   dos	  
portugueses 	  em	  Arzila 	  e 	  a 	  outra 	  a 	  ocupação	  de	  Tânger.	  Estas 	  tapeçarias 	  encontram-‐se	  
em	  Pastrana,	  província 	  de 	  Guadalajara,	  Espanha,	  que	  ainda	  há 	  pouco	  as 	  emprestou	  ao	  
Governo	   português 	  para	   que	   figurassem	   na 	  Exposição	   de	   Arte 	  Portuguesa 	  que	   se	  
realizou	  em	  Paris,	  em	  1931.

Outra	   tapeçaria 	  histórica 	  portuguesa	  de 	  que	  há	  nojcia,	   mas 	  que	  se 	  perdeu,	   como	  
muitas	  outras 	  e	  de	  que,	   só	   por	   documentos	  que	  existem	  na 	  [Arquivo	  Nacional 	  da]	  
Torre 	  do	  Tombo,	  sabemos 	  que 	  exis=ram,	  foram	  as 	  que	  representavam	  a 	  descoberta	  da	  
Índia	  e	  os 	  costumes	  daquela 	  região.	  Estas 	  tapeçarias 	  supõem-‐se	  feitas 	  por	  encomenda	  
de	  Dom	  Manuel	  I,	  em	  cujo	  reinado	  muito	  se	  desenvolveu	  o	  luxo	  na 	  Corte 	  que	  era	  uma	  
das 	  mais 	  cultas 	  da	  Europa,	  graças,	  principalmente,	  à	  sua	  filha,	  a 	  Infanta 	  Dona 	  Maria 	  (a	  
sempre	  noiva),	  a	  quem	  chamavam	  também	  a	  Princesa	  Minerva.	  

Esta 	  Princesa,	  que,	  por	   interesses 	  polí=cos 	  da 	  Corte,	   se	  viu	  con=nuamente	  mudando	  
de	  noivo	  e	  transferidos 	  os	  sus	  casamentos,	  fez	  a 	  sua 	  residência 	  no	  Pa1ácio	  de	  Santos,	  
reunindo	  à	  sua	  volta	  todos 	  quantos 	  em	  Portugal 	  se	  interessavam	  pelas	  Letras 	  e 	  pelas	  
Artes.	  

Teve	  fama 	  o	  seu	  grupo	  de	  damas 	  açafatas,	  a 	  quem	  chamavam	  as 	  Tangedoras 	  e,	  entre	  
elas,	   se 	  contava	  Paula 	  Vicente,	   a 	  filha 	  de 	  Gil 	  Vicente	  e	  sua 	  colaboradora.	   De	  Paula	  
Vicente,	  dizem	  os 	  historiadores 	  que	  era	  muito	  culta,	  autora 	  da 	  Arte	  da	  língua	  inglesa	  e	  
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holandesa	   para	   uso	   dos	   seus	   naturais,	   aprendeu	   arquitectura 	  civil,	   foi 	  a 	  actriz	   que	  
representava	  as	  obras	  de	  seu	  pai,	  e,	  além	  disto,	  pintava	  e	  bordava	  com	  muito	  acerto.	  

Outras	   tapeçarias 	  não	  menos	   importantes	   são	   as 	  chamadas	  do	  Condestável	   e	   que	  
rememoravam	  as 	  passagens 	  mais 	  notáveis 	  de	  Dom	  Nuno	  Álvares 	  Pereira.	  Estavam	  no	  
Palácio	  [Ducal]	  de	  Vila 	  Viçosa.	  Eram	  de	  ouro,	  prata 	  e	  seda;	  como	  tapeçarias	  históricas,	  
devemos 	  também	  marcar	  os 	  chamados	  Panos	  de	  Tunes,	  que	  representam	  a 	  tomada	  de	  
Tunes,	  em	  que	  tomaram	  parte	  um	  “terço”	  de	  soldados	  portugueses.

Além	  das 	  tapeçarias 	  dos	  Palácios	  Reais,	  panos	  de 	  Raz,	  sedas	  da 	  Índia 	  e	  da 	  China,	  com	  
que 	  se	  forravam	  e	  guarneciam	  as 	  salas,	  todas 	  as 	  casas 	  fidalgas 	  =nham	  os 	  seus	  panos	  de	  
armar.	   Foram	   famosas 	  as 	   tapeçarias 	  da	   Casa 	   [Ducal]	   de 	  Bragança	   que,	   depois 	  da	  
aclamação	  [régia]	  de 	  Dom	  João	  IV	  [ao	  Trono	  de 	  Portugal],	  vieram	  do	  Palácio	  [Ducal]	  de	  
Vila	  Viçosa	  para	  os	  Paços	  da	  Ribeira.	  

E,	  em	  todas	  as 	  casas 	  fidalgas	  e	  de	  negociantes 	  abastados	  no	  nosso	  país,	  nada 	  havia 	  de	  
mais 	  ornamental 	  que	  os	  panos 	  de	  armar	  e 	  os 	  azulejos.	  A	  nossa	  arquitectura 	  foi 	  sempre	  
pobre,	  mas	  os	  interiores,	  graças	  a	  estes	  dois	  elementos	  decora=vos,	  eram	  opulentos.	  

As 	  mais 	  importantes 	  tapeçarias 	  eram	  fabricadas	  na	  F1andres,	  mas 	  também	  algumas 	  se	  
fabricavam	  em	  Portugal	  e	  se	  procedia	  ao	  concerto	  das	  que	  se	  danificavam.

No	  Arquivo	  [Histórico	  da 	  Câmara]	  Municipal 	  de 	  Lisboa,	  existe 	  um	  documento	  datado	  
do	  século	  XVI,	   –	  o	  Livro	   dos	  Regimentos	  dos	  Oficiais	  Mecânicos	  –,	  onde	  se 	  encontra	  
mencionado	  o	  “Regimento	  dos	  Tapeceiros”.	  

Os 	  regimentos 	  das	  oficinas	  eram	   aquilo	   a	  que	  hoje	  chamaríamos	  –	   “associações	  de	  
classes”.	  Estes 	  Regimentos 	  =nham	  a 	  sua 	  parte	  disciplinar,	  –	  Estatutos 	  –	  e	  uma	  parte	  a	  
que 	  chamaríamos	  –	  Programa	  –,	  que	  determinava 	  e	  especializava 	  os 	  requisitos	  a 	  que	  
=nha	   que 	   obedecer	   o	   Oficial 	   quando	   era 	   examinado	   e	   passava 	   a	   Mestre	   na	   sua	  
profissão.	  

Do	  Grémio	  dos	  Tapeceiros 	  faziam	  parte	  homens 	  e	  mulheres 	  e	  havia	  os 	  que	  faziam	  
tapetes 	  e 	  os 	  que	  se	  limitavam	  a	  consultá-‐los.	  Ao	  [Oficial]	  examinando	  para 	  tapeceiro	  
cumpria-‐lhe 	  mostrar	  que	  sabiam	  fazer	  as 	  =ntas 	  para	  =ngir	  as 	  lãs.	  Deveriam	  saber	  fazer	  
o	  rosto	  de	  um	  homem	  com	  barba,	  um	  pé,	  uma 	  mão,	  e	  as 	  competentes 	  roupagens	  com	  
as	  suas	  sombras.	  Uma	  figura	  de	  animal,	  uma	  jarra	  com	  ramo	  de	  folhas	  e	  flores.

Correlacionada	  com	  a	  Arte	  da	  Tapeçaria,	   temos 	  a 	  dos 	  bordadores 	  e	  colchoeiros,	  pois	  
que 	  os 	  adornos	   e	   manifestação	   de 	   luxo	   não	   eram	   só	   atributos 	   das	   pessoas,	   mas	  
também	  nos 	  enfeites 	  com	  que	  os	  cavaleiros 	  se	  apresentavam	  [n]as 	  suas 	  montadas,	  nos	  
dias	  de	  torneios,	  jogos	  de	  canas,	  touradas	  e	  carreiras	  de	  cavalos.

Grandes 	   ar=stas,	   como	   Francisco	   de	   Holanda,	   dirigiam	   oficinas 	  de	   debuxantes.	   As	  
alfaias	  religiosas	  executadas	  em	  Portugal	  são	  preciosíssimas.	  

No	  meado	  do	  século	  XVI,	  havia,	  na 	  cidade 	  de 	  Lisboa,	  47	  debuxadores,	  65	  mestras	  de	  
bordado,	   29	   bordadoras	   que	   só	   trabalhavam	   a	   ouro,	   48	   [bordadoras]	   que	   faziam	  
franjas,	  redes 	  e	  cadanetas,	  40	  [bordadoras]	  que 	  teciam	  bordados,	  16	  [bordadoras]	  que	  
bordavam	  ao	  bas=dor	  e	  1173	  operárias	  bordadoras	  que	  se	  chamavam	  lavrandeiras.

No	  Teatro	  português 	  da 	  época,	  encontramos 	  referências 	  à	  ac=vidade	  das 	  bordadeiras.	  
Gil 	   Vicente,	   na	   comédia	   de	  Rubena,	   mostra-‐nos 	  um	   quadro	   graciosíssimo	   em	   que	  
entram	  várias	  bordadeiras,	  dando	  cada	  uma	  conta	  do	  trabalho	  que	  está	  fazendo:

–	  Que	  franzido	  tão	  real!
Será	  para	  algum	  Senhor?
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–	  Senhora,	  é	  penteador
para	  o	  Bispo	  do	  Funchal

...	  isto	  que	  são?
–	  É	  de	  aljobre	  um	  cabeção
Para	  o	  Conde	  de	  Penela

...	  um	  lavor
de	  pérolas	  e	  ouro	  tal
para	  o	  nosso	  Embaixador
mostrar	  ao	  Imperador
que	  as	  coisas	  de	  Portugal
todas	  têm	  grande	  valor.

E,	  se	  Gil 	  Vicente 	  nos 	  indica 	  o	  nome	  de	  alguns 	  adornos	  que 	  a	  fidalguia 	  da	  época	  usava,	  o	  
poeta 	   [António	   Ribeiro]	   Chiado	   vai 	   dar-‐nos,	   na	   “PráOca	   dos	   Compadres”,	   a	  
nomenclatura	  dos	  diversos	  pontos	  de	  bordado	  então	  usados,	  no	  seguinte	  diálogo:

	  –	  E	  agora,	  que	  lavrais
ou	  em	  que	  vos	  ocupais?

–	  Nestes	  negros	  desfiados
já	  tenho	  os	  olhos	  quebrados!

–	  Sabeis	  fazer	  ponto-‐chão?	  
Ponto-‐chão	  e	  de	  feição,	  
Pesponto	  e	  cadenetas,	  
torcido	  e	  de	  cordão.
E	  sabeis	  ponto	  cruzado
E	  lumilho	  e	  ponto	  real?

Saindo	   da 	  esfera	   do	   Teatro	   e	   entrando	   no	   domínio	   da	   legislação,	   sabemos	  que	  a	  
profissão	  de	  bordador	   fazia	  parte	  de	  um	  Regimento,	   com	  o	  seu	  código,	  que 	  era 	  um	  
verdadeiro	  programa.	  Como	  prova	  de 	  exame	  do	  Oficial 	  que 	  quisesse	  passar	  a 	  Mestre,	  
era	  exigido	  que 	  fizesse	  uma	  imagem	  de 	  ouro	  ma=zada 	  com	  [o]	  seu	  rosto,	  que	  é 	  a 	  obra	  
mais	  diMcil	  que	  há	  neste	  oMcio.

O	   oMcio	   de 	   colchoeiro,	   [definia-‐se 	   pela]	   palavra 	   que,	   no	   século	   XVI,	   =nha 	   uma	  
significação	  muito	  diferente	  da 	  actual,	  pois 	  que	  colchoeiro	  era	  o	   [artesão]	   que	  fazia	  
colchas,	   as	   quais 	  se	   empregavam	   como	   adorno	   das 	   ruas	   e 	  das	   casas 	  nos	   dias	   de	  
grandes	  fes=vidades.	  

Igualmente,	  para	  se 	  =rar	  carta	  de	  colchoeiro,	  era 	  exigido:	  o	  Oficial 	  do	  dito	  oMcio	  que	  se	  
quiser	   [fazer]	   examinar	   saberá 	  debuxar	  e	  lavrar	   de	  agulha 	  as	  amostras 	  para 	  as	  ditas	  
colchas,	   tais 	  como	  são	  os 	  padrões	   que	  estão	  em	   poder	   dos 	  examinadores 	  do	   dito	  
oMcio,	  aprovadas 	  e	  assinadas	  pelos	  Vereadores 	  e	  Oficiais 	  da 	  Câmara	  [Municipal],	  e 	  o	  
Oficial 	   que	   as 	   souber	   debuxar	   e	   lavrar	   todas 	  ou	   cada	   uma	   delas	   será	   havido	   por	  
suficiente.

f

No	   tempo	   de 	  Dom	   João	   V,	   o	   fervor	   religioso	   teve	   a	   sua 	  época 	  de	   renascimento,	  
enchendo	   o	   monarca	   algumas 	   igrejas	   de	   paramentos	   e	   alfaias	   de	   uma	   riqueza	  
deslumbrante.	  Bastará 	  citar	  as 	  do	  Convento	  de	  Mafra 	  e 	  da 	  Capela 	  de	  São	  Roque,	  onde,	  
a 	  par	   da	   riqueza 	  dos 	  bordados,	   há	  que 	  apreciar	   as 	  rendas 	  que	  ornamentam	   essas	  
alfaias.
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Nos	  reinados 	  de	  Dom	  João	  V	  e	  de 	  Dom	  José,	   fundaram-‐se,	  em	   Lisboa	  e 	  em	  Tavira,	  
fábricas	  de	  tapetes	  e	  supõe-‐se 	  que	  um	  dos 	  fundadores 	  da	  fábrica 	  de	  Tavira 	  fosse	  o	  
[arjfice]	   francês	   Leonardo	  Margoure,	   ar=sta 	  da 	  manufactura 	  de	  Gobelins,	   obra 	  de	  
agulha 	  que	  é	  um	   prodígio	   de	  habilidade	  masculina,	   pois 	  estes 	  bordados 	  são	   todos	  
executados	  por	  homens.

Em	  Estremoz,	  houve	  também	  uma	  fábrica,	  nas	  os	  seus	  produtos	  eram	  mais	  ordinários.

Foi 	   em	   Arraiolos 	   que	   a 	   indústria 	   dos	   tapetes 	   chegou	   a	   tomar	   um	   grande	  
desenvolvimento.	   No	  espólio	  dos	  conventos	  de	   freiras	  do	  Alentejo,	   encontraram-‐se	  
exemplares	  valiosos.

[William]	  Beckford,	  passando	  por	  esta 	  vila,	  fez	  ali 	  provisão	  de 	  tapetes,	  a 	  que 	  se 	  refere	  
uma	  carta 	  datada 	  de 	  1	  de	  Novembro	  de	  1787,	  dizendo:	  «Forneci-‐me	  de	  tapetes	  para	  a	  
viagem,	  todos 	  de	  um	  desenho	  grotesco,	  produto	  de	  uma	  fábrica 	  que	  ocupa	  trezentas	  
pessoas».	  

Vê-‐se,	   por	   este	   número	   de	   operários,	   que 	   a	   fábrica	   estava	   no	   seu	   maior	  
desenvolvimento,	   embora 	  os 	  produtos	  =vessem	   um	   carácter	   rudimentar.	   Há 	  quem	  
suponha	   que 	   a 	   indústria 	   dos 	   tapetes 	   em	   Arraiolos	   seja 	   ainda	   o	   vesjgio	   de	   uma	  
indústria	  árabe	  que	  ali	  =vesse	  ficado	  estacionária.

Há	   poucos 	   anos,	   realizou-‐se,	   no	   Carmo	   [de	   Lisboa],	   no	  Museu	   Arqueológico,	   uma	  
interessante 	  exposição	  de 	  tapetes,	  em	  que	  estavam	  representadas 	  todas 	  as	  formas 	  de	  
produção	  tapeceira	  de	  Arraiolos,	  desde	  os 	  primi=vos	  tapetes 	  de	  sobre-‐arca,	   indústria	  
caseira	  do	  século	  XVII,	   de	  mo=vos 	  populares,	   até 	  às 	  sumptuosas 	  peças 	  de 	  1700,	   de	  
carácter	  persa,	  cópias 	  das	  tapeçarias 	  orientais	  e 	  que	  eram	  de	  proveniência 	  conventual.	  
À	   Casa 	  Pia 	  de 	  Évora,	   a	   José	  Queirós 	  e,	   ul=mamente,	   à	  Escola 	  Industrial 	  se	   deve	  a	  
renovação	  desta	  indústria.

Rendas

Não	   se 	  sabe	   ao	   certo	   onde	   se	   fabricou	   a 	  primeira	   renda	  e	  a 	  sua 	  criação	   liga-‐se	   a	  
bonitas	  lendas 	  que 	  os	  povos 	  conservam.	   O	   que	  se	  pode 	  afirmar	   é	  que	  as 	  primeiras	  
rendas 	  de	  agulhas 	  são	  as	  derivadas	  do	  bordado	  e	  a 	  primeira	  fase	  da 	  renda	  de 	  agulha	  
foi 	  o	  crivo.	  As 	  outras 	  rendas,	  as 	  bilros,	  essas,	  pode	  afirmar-‐se,	  são	  inspiradas	  nas 	  redes	  
dos	  pescadores,	  porque	  é	  nas	  terras	  da	  beira-‐mar	  que	  mais	  se	  trabalha	  nelas.

Italianos 	  e 	  flamengos 	  pretendem	  ser	  os 	  inventores 	  das 	  rendas.	  E,	  de	  facto,	  a 	  indústria	  
das	  rendas	  foi	  uma	  das	  mais	  ricas	  em	  Génova,	  Veneza	  e	  Flandres.	  

A	  França 	  começou	  a	  produzir	  rendas	  para 	  evitar	  a	  saída	  de	  capitais,	  porque	  a 	  moda 	  das	  
rendas 	  se	  tornou	  uma 	  das 	  maiores	  e	  mais	  luxuosas.	   Chamaram	  rendeiras	  italianas 	  e	  
flamengas,	   que	  ensinaram	  as 	  operárias	  francesas.	   Organizou-‐se	  esta	  indústria 	  e,	   em	  
breve,	  as	  rendas	  francesas 	  se	  tornaram	  mais 	  finas	  e	  graciosas 	  e	  o	  chamado	  ponto	  de	  
França 	  tornou-‐se 	  mais	  apreciado	  que	  o	  ponto	  de	  Veneza 	  -‐	  e	  o	  mundo	  todo	  importava	  
rendas	  de	  França.	  

Os 	   fidalgos,	   as	   damas,	   os 	   padres 	   e	   até 	   os	   magistrados 	   usavam	   rendas 	   nos	   seus	  
ves=dos.	  

A	  indústria 	  das 	  rendas	  foi	  protegidíssima.	  Eram	  multados 	  os 	  pais 	  que	  se 	  recusassem	  a	  
mandar	   os	   filhos	  para	   as 	   fábricas 	  de 	   rendas.	   Davam-‐se 	  prémios 	  às 	  rendeiras	  mais	  
habilidosas 	  e	  1ibertavam-‐se	  do	  pagamento	  de 	  impostos	  os 	  pais	  que	  =vessem	  3	  filhos	  
empregados	  nas	  fábricas	  de	  rendas.	  
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Foi	  a	  época	  brilhante	  da	  renda	  de	  França,	  que	  só	  decaiu	  na	  Revolução.

Rendas 	  de	  grande	  nome	  são	  as 	  de 	  Malines,	   de	  Chan=lly,	   de	  Milão,	   [de]	  Alençon,	   de	  
Génova,	   [de]	   Veneza,	   [de]	   Inglaterra 	   e	   [de]	   Bruxelas.	   Estas	   úl=mas	   [são]	   as 	  mais	  
apreciadas	  e	  caras,	  por	  serem	  feitas	  a	  agulha.

[A]	  Tesoura*

Do	  par=cípio	  la=no	  do	  verbo	  scindere,	  que	  significa 	  par=r	  e 	  cortar,	  proveio	  o	  nome	  do	  
instrumento	  a	  que	  se	  chama	  tesoura.	  

Na 	  Idade	  da	  Pedra,	   a	  tesoura 	  e 	  o	  punção	  confundem-‐se,	   porque,	  feitos	  de	  materiais	  
idên=cos,	   ambos	   serviam	   para	  o	  mesmo	  fim.	   O	   primeiro	   =nha	  o	   fim	   de	   fazer	   um	  
oriMcio.	   A	   repe=ção	   aproximada 	  desses 	  oriMcios 	  determinavam	   uma	   cisão	   na 	  pele	  
des=nada	  à 	  ves=menta	  e	  o	  punção	  exercia,	  portanto,	   a	  função	  de	  tesoura 	  primi=va,	  
que,	  pelo	  seu	  primi=vismo	  da 	  função,	   teve	  de	  sofrer	  variadas 	  transformações 	  até	  se	  
tornar	   o	   objecto	   indispensável 	   a 	   tantas 	   profissões,	   mas 	  mais 	   par=cularmente 	   ao	  
alfaiate	  e	  à	  costureira.

Os 	  primeiros 	  objectos 	  cortantes 	  a	  seguir	  ao	  punção	  foram	  raspadeiras 	  aguçadas 	  feitas	  
de	  pederneira,	   de 	  jaspe	  e 	  de	  cristal 	  de 	  rocha 	  que	  foram	  encontradas	  nas 	  sepulturas	  
primi=vas.	  

Tem	  só	  uma	  lâmina	  com	  um	  cabo	  de	  chifre.

Outras	  ainda,	  mais 	  rudimentares,	   são	  feitas 	  com	  os	  dentes 	  de 	  animais 	  na 	  sua 	  forma	  
natural.	  

O	  esmalte	  do	  dente	  cons=tui	  a	  sua	  parte	  cortante.

Estas	  tesouras 	  não	  são	  mais 	  do	  que 	  pequenos 	  trinchetes 	  para 	  cortar	  coiros.	  Dos	  dentes	  
incisivos 	   do	   javali,	   tendo	   por	   cabo	   rodelas 	   de	  madeira 	   e	   aguçados	   obliquamente,	  
fizeram-‐se	  tesouras.

Os 	  dentes	  do	  castor,	  já 	  de	  si 	  muito	  aguçados,	  serviam	  para 	  o	  mesmo	  fim,	  mas,	  em	  vez	  
de	  serem	  adaptados	  em	  cabos,	  eram	  conservados	  na	  própria	  maxila.

A	   tesoura,	   como	   todos	  os 	  outros 	  utensílios,	   começou	  a 	  tomar	   um	  desenvolvimento	  
prá=co	  e	  racional	  com	  o	  conhecimento	  dos	  metais.	  

As 	  primeiras 	  tesouras,	  que	  aparecem	  na 	  Idade 	  do	  Bronze,	  são	  ainda 	  formadas 	  por	  uma	  
só	  lâmina.

A	  tesoura,	  com	  o	  fei=o	  que	  ainda 	  hoje 	  tem,	  provém	  do	  cruzamento	  das 	  duas 	  lâminas	  
simples.	  

A	  ideia	  de 	  fazer	  aqui,	  em	  sen=do	  oposto	  e	  sobre	  um	  mesmo	  ponto,	  duas	  lâminas	  que	  
deviam	  cortar	  o	  que 	  encontrassem	  sugeriu	  a	  ideia 	  de 	  as 	  reunir	  na	  parte	  superior	  das	  
hastes	  cortantes.	  

Esta	  mesma	  forma	  se	  encontra	  nas	  tenazes	  e	  nas	  pinças.

Só	  no	  fim	  do	  século	  XV	  é 	  que	  os	  vendedores	  de	  fazendas	  e 	  os 	  alfaiates 	  aperfeiçoaram	  a	  
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tesoura,	  fazendo-‐lhes	  os	  anéis	  das	  extremidades	  por	  onde	  passam	  os	  dedos.	  

Ao	   princípio,	   estes 	  anéis	   não	   eram	   fechados 	  e,	   ainda	   hoje,	   na 	  China,	   se	   fabricam	  
tesouras	  de	  um	  fei=o	  similar,	  em	  que	  os	  anéis	  são	  oblongos	  e	  terminados	  em	  gancho.

Os 	  chineses 	  fabricam	  tesouras 	  em	  que	  as 	  lâminas 	  têm	  o	  fei=o	  de	  bico	  de	  pássaro	  e 	  os	  
anéis	  são	  fechados,	  voltados	  para	  fora	  e	  em	  forma	  de	  	  “S”.

São	  tesouras	  sobretudo	  des=nadas	  aos	  bordados	  e	  a	  aparar	  a	  felpa	  dos	  veludos.

No	  século	  XV,	  fabricaram-‐se	  tesouras	  lindíssimas	  guarnecidas	  de	  pedras	  finas.	  

As	  primeiras	  tesouras	  que	  apareceram	  na	  Europa	  foram	  fabricadas	  na	  Itália	  (Veneza).

f

Hoje,	   fabricam-‐se	   tesouras 	   dos 	   mais 	   variados 	   fei=os 	   e	   tamanhos,	   conforme	   as	  
profissões 	  a	  que	  se	  des=nam,	   pois 	  que,	   de	  muitas,	   são	  o	  principal 	  instrumento	   de	  
trabalho	  –	   como	  sejam:	   os	  alfaiates,	   os	   tapeceiros,	   os	  estofadores,	  os	   corrieiros,	   os	  
tosquiadores,	   os	   jardineiros,	   os	   cartonadores,	   barbeiros	   e	   cabeleireiros,	   chapeleiros,	  
modistas,	   costureiras	   e	   bordadeiras,	   não	   esquecendo	   as 	   tesouras	   especiais 	   dos	  
cirurgiões,	  calistas	  e	  manicures.	  

Baseadas 	  em	  formatos 	  aproximados	  são	  as	  pinças 	  de	  diversas	  aplicações	  e,	   embora	  
hoje 	  em	  desuso,	  devemos 	  mencionar	  os	  espevitadores	   que 	  se 	  usavam	  para 	  cortar	   o	  
morrão	  das	  torcidas,	  quando	  se	  u=lizava	  a	  iluminação	  a	  azeite.

Este 	  utensílio,	   com	  a	  forma	  de	  uma	  tesoura,	   tem	  preso,	  na 	  extremidade 	  de	  uma 	  das	  
lâminas,	  um	  recipiente	  onde	  caiem	  os	  bocados	  da	  torcida	  carbonizados.	  

A	  tesoura 	  serviu	  de	  emblema	  a	  várias 	  profissões,	  que 	  têm,	  ainda,	  nas 	  suas 	  bandeiras,	  
uma	  tesoura	  como	  brasão	  (A	  casa	  das	  tesouras).

ef

Na 	  linguagem	  popular,	  invoca-‐se	  a 	  tesoura,	  em	  sen=do	  figurado,	  a	  propósito	  de	  línguas	  
afiadas.

Diz-‐se	  correntemente:	  “É	  uma	  tesoura	  afiada!”	  “Cortar	  na	  casaca!”	  “Dar	  tesouradas!”	  
etc...	  

Hoje,	  há 	  tesouras 	  de	  todos	  os	  fei=os	  e	  tamanhos	  e	  para	  uma	  grande	  diversidade 	  de	  
aplicações.

Para	  as	  unhas,	  existem	  tesouras	  de	  lâminas	  curvas	  e	  acompanhadas	  de	  limas.	  

Os	  ingleses,	  sempre	  prá=cos,	  inventaram	  tesouras	  especiais	  para	  os	  canhotos.

ef

A	  tesoura 	  vulgar	  da	  costura	  tem	  os 	  anéis 	  iguais,	  uma	  das 	  lâminas 	  em	  ponta	  e 	  a 	  outra	  
redonda.

ef

A	  tesoura	  dos	  calistas	  tem,	  entre	  as	  hastes,	  uma	  mola	  que	  as	  não	  deixa	  fechar.

ef

As 	   dos 	   cirurgiões 	   são	   variadíssimas	   de	   fei=o,	   segundo	   as	   operações 	   a	   que	   são	  
des=nadas.	  
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Tanto	  são	  direitas	  como	  em	  ângulo,	  curvadas,	  agudas,	  espalmadas	  e	  até	  em	  forma	  de	  
colher.

ef

Há	  ainda 	  as 	  tesouras	  de	  algibeira	  que	  se 	  podem	  dobrar	   e 	  guardar	   na 	  algibeira	  sem	  
inconveniente.

ef

Para	  cortar	  metais,	  há	  tesouras 	  enormes 	  com	  3	  metros 	  de	  comprimento	  e	  movidas 	  a	  
vapor	  ou	  a	  electricidade.

Para	  dar	  uma 	  definição	  geral	  da	  tesoura,	  pode 	  dizer-‐se:	  que	  é	  um	  objecto	  composto	  de	  
duas	  1âminas	  cortantes,	  reunidas	  por	  um	  eixo	  que 	  as	  atravessa 	  perpendicularmente	  e	  
as	  conserva	  unidas	  uma	  sobre	  a	  outra.

As 	  duas	  lâminas 	  repousam	  sobre	  um	  ponto	  de	  apoio	  e	  apresentam,	  quando	  abertas,	  a	  
forma	  de	  um	  “X”.

As	  lâminas	  são	  de	  aço	  temperadas	  e	  aguçadas.

[A]	  Agulha*

A	  primeira	  agulha	  foi	  uma	  pedra	  aguçada.

Com	  ela	  se	  faziam	  buracos	  nas	  peles	  com	  que	  se	  ves=am	  os	  homens	  primi=vos.	  

Por	  estes 	  buracos 	  passavam	  juncos	  maleáveis	  ou	  =ras 	  de	  couro	  para 	  reunir	  as 	  peles 	  e	  
formar	  as	  suas	  ves=mentas.

No	  fim	  da 	  Idade 	  da 	  Pedra,	  o	  Homem	  u=lizava	  como	  agulha 	  –	  ossos	  aguçados,	  dentes	  
de	   animais,	  palitos	  de	  madeira	   –	  mas	  con=nua[va]	   a	  servir-‐se	  de	  punções 	  de	  pedra	  
para	  furar	  as	  peles.

f

Com	  as 	  agulhas	  de 	  osso	   e	  de	  madeira,	   serviam-‐se	  de	  tripas	   de	  peixe	  e 	  de 	  fibras	  de	  
plantas	  à	  maneira	  de	  linhas.	  

De	  resto,	  as	  tripas	  de	  peixe	  ainda	  hoje	  são	  usadas	  pelos	  esquimós.

E?mologia

A	  palavra	  agulha	  vem	  do	  la=m	  acicula,	  que	  significa	  “agudo”.	  

Por	  esta	  razão	  se	  chamam	  agulhas	  às	  flechas	  das	  torres	  das	  catedrais.	  

Em	  Geografia,	  chamam-‐se	  agulhas	  às	  partes	  mais	  aguçadas	  das	  montanhas.	  

Chamam-‐se	  também	  agulhas	  aos	  ponteiros	  dos	  relógios	  e	  das	  bússolas.	  

Em	  Botânica,	  chamam-‐se	  agulhas	  às	  folhas	  muito	  aguçadas,	  tais	  como	  as	  do	  pinheiro.

ef
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Nas	   redes 	   ferroviárias,	   também	   se	   emprega	   a 	   palavra	   agulha	   para 	   indicar	   a	  
intercepção	  das	  linhas	  e	  os	  seus	  desvios.

ef

Mas	  a	  agulha	  que	  nos 	  interessa 	  mais 	  par=cularmente	  –	   a	   agulha	   de	  costura	   –	  para	  
coser	  ou	  bordar,	  compõe-‐se	  de	  três	  partes:	  o	  corpo,	  a	  ponta	  e	  o	  fundo.	  

O	  corpo	  da	  agulha	  é	  a	  sua	  parte	  polida	  e	  de	  grossura	  graduada.

A	  ponta	  é	  a	  sua	  parte	  mais	  aguçada.

O	  fundo	  é 	  a	  parte	  furada,	  des=nada	  a 	  receber	  o	  fio.	  Este	  furo	  é 	  redondo	  ou	  oblongo,	  
conforme	  o	  fio	  e	  o	  fim	  em	  que	  se	  vai	  empregar	  a	  agulha.

ef

As	  boas	  agulhas	  devem	  escolher-‐se 	  de	  boa 	  marca	  e	  de 	  boa 	  têmpera 	  e	  isto	  conhece-‐se	  
par=ndo	  uma	  agulha	  entre	  os	  dedos.

Se	  a	   têmpera	   é	  boa,	   a 	  agulha	  fará 	  uma	  certa 	  resistência 	  e	  parte-‐se	  em	  um	  só	  ponto,	  
ficando	  lisa	  a	  secção.

Se,	  pelo	  contrário,	  se	  parte	  com	  facilidade	  e	  forma	  arestas,	  é	  uma	  má	  agulha.

Para	   coser	   ou	   bordar,	   nunca	   se	   devem	   aplicar	   agulhas 	   que	   se	   curvem,	   porque	  
tornariam	  os	  pontos	  irregulares.

ef

O	  comprimento	  e	  grossura 	  da 	  agulha	  escolhe-‐se	  em	  relação	  ao	  estofo	  em	  que 	  se	  vai	  
costurar	  ou	  bordar.

ef

Deve	  ser	  sempre 	  um	  pouco	  mais 	  grossa 	  de	  que	  o	  fio	  a	  empregar	  –	   	  de	  maneira 	  a 	  abrir	  
no	  estofo	  uma	  passagem	  suficiente	  para	  o	  fio.

ef

Para	  evitar	  que	  as	  agulhas	  criem	  ferrugem,	  deve	  meter-‐se,	  nos	  agulheiros,	  um	  pouco	  
de	  amianto	  em	  pó.

Também	   podem	   encher-‐se	   as	   pregadeiras	   de 	  esmeril 	   fino,	   que	   também	   impede	  a	  
ferrugem.

Os 	   agulheiros	   são	   estojos	   onde	   se 	   guardam	   as 	   agulhas 	   e 	   alguns	   são	   verdadeiras	  
preciosidades.	  São	  fabricados	  em	  ouro,	  prata,	  esmalte,	  marfim,	  etc.

ef

Também	  se 	  chamam	  agulheiros	  não	  só	  aos 	  operários	  que 	  fabricam	  as 	  agulhas,	  como	  
aos 	  empregados	   ferroviários 	  que	   manobram	   as 	  agulhas	   das	   linhas	   de	   caminho	   de	  
ferro.

Foi 	  no	   começo	   do	   século	   XIV,	   quando	   se	   inventou	   a	   arte	   de	  distender	   os	  metais,	  
passando-‐os 	  à 	  fieira,	   que	  estes	  ficaram	   em	   estado	  de	   se 	  poderem	   fabricar	   agulhas	  
completamente	  perfeitas.

ef

Foi 	  na 	  Alemanha	  que 	  se	  criaram	  as	  primeiras	  corporações 	  destas 	  indústrias 	  e	  a	  mais	  
importante	  criou-‐se	  em	  Nuremberga.	  
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A	   Alemanha	   ensinou	  à 	  França,	   à	   Inglaterra,	   à	   Itália	  e	  à 	  Espanha 	  a 	  arte	  de	   fabricar	  
agulhas	  e	  as	  de	  Espanha	  foram	  as	  mais	  apreciadas.

Em	  Portugal,	  nunca	  se	  interessaram	  por	  esta	  indústria 	  e	  ainda	  hoje	  não	  existe 	  uma 	  só	  
fábrica	  de	  agulhas.

Hoje,	  as	  melhores	  agulhas	  são	  as	  inglesas.	  

ef

As	  agulhas	  que	  aparecem	  no	  mercado	  com	  fundo	  dourado	  são	  francesas.

ef

Quando	  começou	  a	  aparecer	  a	  indústria	  das	  agulhas,	  estas	  eram	  rela=vamente	  caras.

ef

A	  agulha	  é	  o	  principal 	  utensílio	  de	  algumas	  profissões,	  como	  sejam:	  as	  costureiras;	  os	  
alfaiates;	   [os]	   sapateiros;	   as	   bordadoras;	   [os]	   marinheiros;	   os	   tapeceiros;	   os	  
estofadores;	   os	   colchoeiros;	   os	   albardeiros;	   os	   enfardadores;	   os	   encadernadores;	   os	  
luveiros;	  as	  modistas	  de	  vesOdos;	  as	  modistas	  de	  chapéus,	  etc.

Até	  na	  Medicina,	  os 	  cirurgiães	  usam	  umas 	  agulhas	  especiais,	  fabricadas 	  -‐	  uma	  a	  uma	  -‐	  
com	  o	  maior	  cuidado	  e	  feitas	  de	  ouro,	  pla=na	  e	  também	  de	  aço.

Anedotas

A	  palavra	  agulha	  entra	  em	  muitos	  provérbios	  populares.	  

É	  mais	  fácil	  um	  cego	  enfiar	  uma	  agulha	  do	  que...

Procurar	  uma	  agulha	  em	  um	  palheiro!

É	  mais	  fácil	  fazer	  passar	  um	  camelo	  pelo	  fundo	  de	  uma	  agulha	  do	  que	  entrar	  um	  
rico	  no	  Reino	  dos	  Céus”	  (Bíblia).

Além	  das 	  agulhas 	  de 	  costura,	   há 	  as 	  agulhas 	  de	  crochet	   e	  de	  meia,	   que	  têm	  outros	  
formatos	  e	  dimensões.

As	  agulhas	  de	  meia	  e	  de	  crochet	  são	  feitas	  de	  fio	  de	  ferro	  de	  grossuras	  apropriadas.

O	  fio	  é	  dobrado	  e 	  cortado	  no	  comprimento	  das	  agulhas	  e,	  em	  seguida,	  fazem-‐se-‐lhes	  
as	  barbelas	  e	  as	  pontas	  num	  molde	  de	  grés.	  

Depois,	  são	  temperadas	  e	  polidas	  e	  reunidas	  em	  grupos	  de	  5	  que	  formam	  um	  jogo.

Os	  deita	  gatos	  são,	  ainda	  hoje,	  os	  populares	  fabricantes	  deste	  utensílio.

Para	  a 	  confecção	  de	  malhas	  (tramas 	  e	  lãs),	  empregam-‐se	  agulhas	  de	  osso	  e 	  de	  madeira	  
que	  se	  chamam	  farpas.

ef

A	  agulha,	  apesar	  da	  sua	  aparente	  simplicidade,	  exige,	  na 	  sua 	  factura,	  120	   operações	  
diferentes	  e	  passa	  pela	  mão	  de	  80	  operários.

ef

Conforme	  o	  fim	  a	  que	  se	  des=nam,	  são	  feitas	  de	  ferro	  e	  aço	  ou	  só	  de	  aço.

As 	  primeiras	   são	   de	   grandes	   dimensões,	   como	   as 	  dos	   colchoeiros 	  –	   que 	  têm	   dois	  
decímetros	  de	  comprimento	  e 	  são	  grossas 	  em	  proporção.	   São	  também	  usadas 	  pelos	  
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marinheiros	  à	  vela	  e	  pelos	  embaladores.

As	  agulhas	  dos	  luveiros	  são	  finíssimas	  e	  todas	  de	  aço.

Nas	  cartas	  das	  agulhas,	  vem	  sempre 	  marcado	  o	  número	  que	  indica 	  as 	  suas	  dimensões	  
e	  que	  vai	  de	  1	  a	  20.	  Estas	  úl=mas	  são	  as	  mais	  finas.

Os	  números	  [de]	  7	  a	  12	  são	  os	  mais	  vulgares	  para	  costura.

Os	  números	  de	  1	  a	  5	  são	  os	  mais	  usados	  pelos	  alfaiates.

ef

Um	  quilograma	  de	  metal	  produz,	  em	  média,	  16000	  agulhas	  de	  números	  correntes.

As	  120	  operações	  para	  o	  fabrico	  de	  uma	  agulha	  podem	  agrupar-‐se	  em	  5	  séries:

1ª	  -‐	  Desbastar	  a	  agulha	  em	  bruto,

2ª	  -‐	  Têmpera	  (cozedura	  do	  metal	  ao	  fogo),

3ª	  -‐	  Polir,

4ª	  -‐	  Seleccionar,

5ª	  -‐	  Afinar	  e	  meter	  nas	  cartas.	  

ef

Cada	  carta	  tem	  25	  agulhas.

O	  Dedal*

O	  dedal	  é	  um	  utensílio	  consequente	  do	  uso	  da	  agulha.	  

Podemos 	  conceber	   que 	  foi	   imaginado	  pela 	  primeira 	  mulher	   que 	  picou	  os 	  dedos	  ao	  
coser	   com	   agulhas 	  de 	  metal,	   pois 	  que,	   nas 	  épocas 	  primi=vas,	   quando	  se	  cosia 	  com	  
agulhas 	  de	  pedra	  e	  de	  osso,	  não	  era 	  necessário	  o	  dedal,	   pois 	  que	  o	  punção	  fazia	  o	  
oriMcio	   nas 	   peles,	   ajudando	   assim	   o	   trabalho	   sem	   que 	   houvesse 	   necessidade	   de	  
empurrar	  a	  agulha.

Hoje,	  nem	  todas	  as	  profissões	  que	  usam	  a	  agulha	  se	  servem	  do	  dedal.	  

Os 	  marinheiros,	   que	  fabricam	  e 	  concertam	  as	  velas	  dos	  barcos,	  empurram	  a	  agulha	  
com	  a 	  mão	  protegida	  por	  uma	  correia 	  que 	  tem	  ao	  centro	  uma	  placa	  de 	  metal 	  raiado,	  
como	  os	  dedais.

f

Os	  sapateiros	  empurram	  a	  sovela	  com	  a	  ajuda	  de	  uma	  pequena	  almofada	  de	  couro.

ef

Os 	  mais	  an=gos	  dedais 	  que	  se 	  encontraram	  nas	  ruínas 	  de	  Pompeia 	  são	  de 	  bronze	  e 	  a	  
sua 	  forma	  é	  bem	  determinada:	  um	  cone	  truncado,	  fechado	  ou	  aberto,	  sendo,	  por	  fora,	  
semeado	  de	  oriMcios	  simétricos.

Muito	  an=gos	  são	  também	  os	  dedais	  de	  osso	  e	  de	  marfim.
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Ainda	  que	  o	  fei=o	  do	  dedal 	  não	   se	  preste 	  a	  grandes 	  mudanças,	   algumas 	  se	  podem	  
assinalar:

No	  século	  XIII,	  =nha	  a	  forma	  de	  um	  zimbório	  e	  com	  incisões	  com	  fei=o	  de	  vírgulas.

Mais 	  tarde,	  perdeu	  o	   fei=o	  arredondado,	   tornando-‐se 	  o	  fundo	  inteiramente	  plano	  e	  
conserva	  este	  fei=o	  até	  ao	  século	  XIV.	  

Nesta	   época	   e 	   no	   século	   seguinte,	   aparecem	   os	   primeiros	   dedais 	   abertos	  
ornamentados	  com	  brasões	  e	  mo=vos	  herá1dicos.

As	  cavidades	  são	  profundas	  e	  regulares.	  

No[s]	  século[s]	  XV	  e 	  XVI,	  voltam	  a 	  ser	  fechados	  e	  a	  época 	  da 	  Renascença 	  imprime-‐lhes	  
uma	  grande	  riqueza 	  de	  ornamentos.	   Em	   lugar	   de	  cavidades 	  sobre	  a 	  parte	  cilíndrica,	  
são	  cheios 	  de	  ornamentos	  diversos:	   folhas 	  de	  acanto,	  animais 	  fantás=cos,	  quimeras 	  e	  
salamandras,	  flores	  e	  frutos.	  

Gravam-‐se-‐lhes	  emblemas,	  cifras,	  divisas	  e	  dedicatórias.	  

Fabricados	  em	  metais	  ricos	  –	  	  ouro	  e	  prata	  –	  	  estes	  dedais	  são	  verdadeiras	  jóias.

Acompanhados 	  de	  agulhas	  e 	  tesouras 	  também	   riquíssimas,	   faziam	   invariavelmente,	  
nessa	  época,	  parte	  dos	  presentes	  de	  noivado	  como	  emblema	  do	  trabalho	  caseiro.	  

As 	  damas 	  an=gas 	  traziam	  sempre	  à 	  cintura,	  suspenso	  por	  cadeias,	  um	  estojo	  contendo	  
estes	  utensílios	  de	  uso	  frequente.

Fabricavam-‐se	   também	   dedais 	   lindíssimos	   de	   porcelana 	   branca	   ou	   pintada	   com	  
ornatos	  de	  cores.

O	   dedal	   também	   adopta,	   em	   certas 	  épocas,	   a 	  polí=ca 	  dos 	  respec=vos 	  países.	   Em	  
França,	  durante	  a 	  Primeira	  República,	  fizeram-‐se	  dedais	  com	  o	  fei=o	  de	  barretes	  frígios	  
e	  de	  capacetes	  militares.

Os 	  chineses	  têm	  fama 	  de	  fabricar	  os	  mais 	  belos 	  dedais	  e 	  dão-‐lhe[s]	  o	  fei=o	  da 	  flor	  de	  
lótus.

ef

No	  Japão,	  os	  dedais 	  parecem	  um	  anel.	  São	  abertos,	  com	  meio	  cenjmetro	  de 	  altura 	  e	  
as 	  cavidades 	  não	  são	  redondas,	   como	  em	  todas 	  as 	  outras 	  partes 	  do	  mundo,	  mas	  sim	  
quadradas	  e	  dispostas	  em	  linhas	  simétricas.

ef

Na 	  Índia,	   fazem-‐se	  os	  dedais 	  de	  chifre 	  de 	  búfalo	  –	   	   só	  trabalhados	  no	  fundo,	   com	  os	  
lados	  perfeitamente	  lisos.	  

Para	  os	  dedais	  de	  luxo,	  fazem-‐se	  estojos	  apropriados.

A	  palavra	  dedal	  vem	  do	  la=m	  “digitale”,	  de	  “digitus”,	  que	  significa,	  em	  la=m,	  “dedo”.

ef

Os	  alemães	  chamam	  ao	  dedal	  o	  chapéu	  do	  dedo.	  

ef

Os	  alfaiates	  usam	  os	  dedais	  abertos	  e	  empurram	  a	  agulha	  de	  lado.

ef

As 	  costureiras 	  de	  ar=gos	  finos 	  e 	  as	  bordadoras 	  empurram	  a 	  agulha 	  com	  a	  extremidade	  
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do	  dedo.

ef

Na 	  Alemanha,	  a 	  associação	  dos	  alfaiates	  tem	  por	   lema	  uma	  taça 	  com	  o	  fei=o	  de	  um	  
dedal	  de	  grandes	  dimensões.	  

A	   tampa 	  tem	  superiormente	  uma	  escultura 	  representando	  uma	  alegoria	  ao	  trabalho	  
manual 	  –	   um	  génio	  apoiando	  uma	  das 	  mãos	  a 	  um	  par	  de	  tesouras 	  e	  tendo	  na 	  outra	  
mão	  uma	  agulha.	  

Na 	  cidade	  de	  Douai,	  os 	  fabricantes 	  de 	  agulhas 	  e	  de 	  alfinetes	  têm	  a 	  sua	  bandeira,	  que	  
representa 	  dedais 	  de 	  ouro	  alternando	  com	  agulhas	  de	  prata 	  sobre 	  um	  fundo	  de 	  seda	  
azul.

ef

A	  capacidade	  de	  um	  dedal	  é	  invocada	  como	  manifestação	  de	  sobriedade.

Diz-‐se:	  Beber	  um	  dedal	  de	  vinho.

Esta 	  expressão	  sugeriu	  a 	  um	  amigo	  do	  vinho	  a 	  ideia 	  de	  mandar	  fazer	  um	  copo	  de 	  litro	  
com	  o	  fei=o	  de	  um	  dedal	  e	  gravar-‐lhe	  o	  dís=co:	  “–	  Somente	  um	  dedal...	  cheio!...”

ef

As 	  mais	   importantes 	   fábricas 	  de 	  dedais	   existem	   na 	  Alemanha,	   na 	   Inglaterra 	   e	   na	  
França.

A	  fabricação	  de	  um	  dedal	  não	  é	  muito	  complicada:

Com	  um	   punção,	   cortam-‐se,	   em	  uma	  folha 	  fina 	  de	  metal,	   rodelas 	  que	  tenham	  três	  
vezes	  o	  diâmetro	  da	  abertura	  do	  dedal	  que	  se	  deseja	  obter.	  

Estes 	  discos	  são	  introduzidos 	  num	  tubo,	  de	  onde	  saem	  um	  por	  um	  e	  vêm	  pousar	   no	  
oriMcio	  de	  um	  molde	  que	  tem	  a 	  forma	  côncava 	  de	  um	  dedal,	  um	  pouco	  maior	  do	  que	  
aquele	  que	  vai	  fabricar-‐se.	  

Um	  martelo	  pilão	  desce	  e,	  apoiando-‐se	  no	  disco,	  obriga-‐o	  a	  entrar	  no	  molde.

Levantado	  o	  martelo,	  o	  dedal,	  que	  tomou	  já	  a 	  forma 	  cónica,	  cai 	  num	  cesto,	  enquanto	  
outro	  disco	  toma	  o	  seu	   lugar	   no	  oriMcio	  do	  molde	  e 	  o	  martelo	  recomeça 	  a 	  mesma	  
operação	  com	  uma	  tal	  rapidez	  que	  se	  reproduz	  60	  vezes	  por	  minuto.

Os 	  dedais 	  vão,	  depois,	  a 	  coser	  ao	  fogo	  até	  ao	  rubro	  e 	  voltam	  a	  passar	  por	  um	  outro	  
molde	  mais 	  estreito,	  onde	  se	  renovam	  as 	  operações 	  do	  martelo,	  o	  que	  representa 	  a	  2ª	  
manipulação.

São,	  de	  novo,	   levados	  ao	  fogo	  e 	  comprimidos 	  em	  um	  3.º	  molde,	  até 	  obterem	  o	  seu	  
diâmetro	  exacto.

Vão,	  depois,	  a 	  uma 	  máquina	  para 	  alisar	  os	  bordos 	  do	  dedal 	  e	  contornar	  por	  fora,	  até	  
ficarem	  lisos	  e	  polidos.

Depois 	  de	  bem	  polidos,	   a 	  sua 	  úl=ma	  operação	  consiste 	  na	  impressão	  das	  pequenas	  
cavidades	  que	  servem	  para	  empurrar	  a	  agulha.

Passam,	  depois,	  por	  uma	  mistura	  de	  ácidos,	  onde	  repousam	  algumas 	  horas,	  a	  fim	  de	  
tomarem	  a	  têmpera	  conveniente	  –	  sendo,	  em	  seguida,	  lavados	  em	  água	  pura.	  

Os 	  melhores	  e	  mais 	  perfeitos	  dedais 	  são	  os	  de 	  prata	  e 	  [de]	  ouro	  e 	  aqueles	  que	  têm	  o	  
fundo	  de	  aço,	  ágata	  ou	  cristal,	  porque	  são	  os	  mais	  sólidos.	  
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Estes	  úl=mos	  são	  os	  mais	  usados	  na	  Suíça	  e	  na	  Alemanha.	  

Os 	  dedais 	   de 	  marfim	   têm	   o	   grande	  merecimento	   de	   serem	   muito	   leves 	   e	   são	   os	  
melhores 	  para 	  os 	  bordados	  muito	  finos,	  mas 	  têm	  o	  inconveniente 	  de 	  se	  par=rem	  ao	  
menor	  choque	  –	  pelo	  que	  são	  subs=tuídos,	  com	  vantagem,	  pelos	  de	  celulóide.

As	  operações	  de	  fabricação	  dos	  dedais	  podem	  classificar-‐se	  da	  seguinte	  maneira:	  

[O]	  Alfinete*

O	  alfinete	  é 	  ainda	  um	  instrumento	  de	  costura 	  pelos	  serviços 	  que	  presta 	  nos 	  trabalhos	  
femininos.

As 	  mais 	  finas	  rendas	  não	  se 	  poderiam	   confeccionar	   sem	  alfinetes.	   Na	  costura 	  e	  na	  
modistaria,	  os	  alfinetes 	  exercem	  função	  ainda	  anterior	  ao	  alinhave,	  pois 	  servem	  para	  
armar	  os	  tecidos,	  coadjuvando	  a	  modista,	  sobretudo	  nas	  provas.

A	  sua 	  História 	  anda	  ligada 	  à 	  do	  gancho,	  com	  o	  qual 	  se 	  confunde	  durante 	  muito	  tempo.	  
Verdadeiro	   punção	   aperfeiçoado,	   o	   alfinete 	   antecedeu	   a	   agulha	   nas 	   invenções	  
humanas.

Os 	  espinhos	  das 	  árvores,	  os 	  ossos,	  o	  bronze,	  o	  ferro,	  a 	  prata,	  o	  ouro	  e	  o	  latão	  serviram	  
sucessivamente	  para 	  fabricar	   alfinetes.	   Os 	  pequenos 	  alfinetes	  de	  metal 	  dos 	  tempos	  
passados 	  são	  raríssimos,	  o	  mesmo	  não	  acontecendo	  aos 	  alfinetes 	  para 	  o	  cabelo,	   ou	  
sejam,	  ganchos,	  de	  que	  há	  exemplares	  muito	  an=gos.

Ainda	  hoje,	  é	  frequente	  ver,	  nos 	  povos 	  selvagens,	  um	  grande	  cuidado	  no	  arranjo	  dos	  
cabelos,	   que	   são	   seguros	   por	   verdadeiros 	   alfinetes,	   e 	   os 	   povos 	   an=gos 	   também	  
=veram	  esses	  cuidados 	  de	  toileue,	   em	  vista	  do	  grande 	  número	  de	  alfinetes 	  apara 	  o	  
cabelo	  que	  têm	  sido	  encontrados	  e	  hoje	  fazem	  parte	  das	  colecções	  arqueológicas.

O	  osso	  foi	  a	  primeira 	  matéria 	  empregada 	  e 	  estes	  alfinetes	  =nham	  o	  fei=o	  de	  hastes	  
aguçadas	  em	  uma	  das	  extremidades,	  tendo,	  na	  outra,	  uma	  cabeça	  ovóide.

Algumas 	  vezes 	  terminavam	  por	   um	  anel 	  por	  onde	  se 	  passava	  um	  cordão	  para	  que 	  o	  
alfinete	  se	  não	  perdesse	  na	  cabeça.

Uma	  vez	  criadas 	  as 	  fundições	  na	  Idade	  do	  Bronze 	  e 	  descoberta	  a 	  maneira	  de	  fazer	   a	  
liga	  do	   cobre	  e 	  do	  estanho,	   começaram	  os 	  homens 	  a	  fabricar	   os 	  seus 	  utensílios	  e,	  
assim,	  entre 	  os	  moldes 	  de	  argila 	  e	  de	  grés	  provenientes	  dessas 	  épocas,	  encontraram-‐
se	  os	  moldes	  que	  serviram	  para	  cozer	  os	  alfinetes	  de	  bronze.

O	  alfinete 	  foi 	  seguindo	  a	  evolução	  da	  indústria,	  sendo,	  por	  vezes,	  objecto	  de 	  apurado	  
gosto.

Uns 	  têm	  a	  cabeça 	  redonda,	  decoradas 	  e	  ornadas 	  com	  gravuras,	  pedras 	  preciosas,	  etc.	  
Noutros,	  é	  a	  própria	  arte	  que	  se	  enrola,	  formando	  anéis	  e	  outros	  decora=vos.

As 	  dimensões 	  são	  variadas 	  e,	  por	  vezes,	  exageradas,	  sobretudo	  naquelas	  que	  os 	  povos	  
u=lizavam	  para	  a 	  toileue	  mortuária,	   em	  que	  a 	  ves=menta 	  estava 	  pregada	  com	  dois	  
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alfinetes 	   muito	   grandes	   cruzados 	   no	   peito.	   Estes	   alfinetes	   chegavam	   a 	   medir	   80	  
cenjmetros.

Em	  algumas 	  regiões,	   as	  mulheres 	  seguram	  os	  seus 	  bonnets	   com	   uma 	  infinidade	  de	  
alfinetes 	   de 	  uma	  grande	   fantasia.	   Ainda	   não	   há 	  muitos 	  anos,	   antes	   da 	  moda	   dos	  
cabelos	  cortados,	  as	  senhoras 	  usavam	  grandes	  alfinetes	  para	  segurarem	  os 	  chapéus.	  
Estes 	   alfinetes 	   chamavam-‐se	   “pregos”	   e 	   =nham	   os 	   ornatos	   decora=vos 	   mais	  
fantasistas.

As	  espanholas	  seguram	  as	  man=lhas	  com	  a	  ajuda	  de	  alfinetes.

Pelo	  ano	  de	  1718,	  os 	  penteados 	  das 	  senhoras 	  eram	  de 	  tal	  maneira 	  exagerados 	  e 	  de	  
uma	  altura	  tal	  que	  só	  a	  cabeça	  representava	  um	  terço	  da	  altura	  total	  do	  corpo.

Estes 	   penteados 	   eram	   armados,	   como	   não	   podia	   deixar	   de	   ser,	   com	   grandes 	   e	  
numerosos	  alfinetes,	  que	  =nham	  a	  dupla	  função	  de	  ornamentar	  e	  de	  segurar.

Estes 	  verdadeiros	  ediMcios,	  arquitecturas	  fantás=cas	  amassadas	  com	  perfumes	  e 	  pós,	  
produziam,	   como	  é	  de 	  ver,	  uma	  horrível 	  comichão,	  pelo	  que 	  foi	  preciso	  inventar	  um	  
instrumento	  chamado	  coçador	  e	  que	  era 	  um	  longo	  alfinete	  rombo	  de	  marfim,	  prata 	  ou	  
ouro,	  algumas	  vezes	  decorado	  com	  diamantes	  e	  com	  pérolas.

As 	  japonesas	  e 	  as	  chinesas 	  arranjam	  os 	  cabelos	  por	  uma	  forma 	  muito	  complicada 	  e	  são	  
sustentados	  por	  longos	  alfinetes	  de	  tartaruga,	  de	  bambu	  e	  de	  marfim.

Além	  do	  alfinete	  vulgar	  de	  uma 	  só	  haste,	  há	  os 	  alfinetes 	  fechados,	   broches 	  e	  fivelas,	  
que	  servem	  de	  ornato	  e	  de	  fecho	  nos	  vestuários.

Os 	  peplumes	  romanos	  e	  outros 	  vestuários 	  que	  constavam	  apenas 	  de	  panos 	  em	  que	  se	  
enrolavam,	  eram	  presos	  por	  fivelas	  –	  algumas	  de	  muito	  valor.

As 	  mulheres 	  árabes	  ainda	  hoje	  usam,	   sobre 	  o	  ves=do,	   um	  manto	  que	  prendem	  nas	  
espáduas	  com	  alfinetes	  fechados.

Os 	   bizan=nos,	   que	   cul=varam	   como	   ninguém	   a 	   arte 	   dos 	   esmaltes,	   produziram	  
verdadeiras 	  jóias	  e 	  este	  apetrecho	  con=nuou	  a 	  ser	   indispensável 	  como	  segurança 	  e	  
ornato,	  enquanto	  se	  usaram	  amplas 	  pregas 	  das 	  togas	  e	  dos 	  peplumes	  a 	  que	  se	  =nham	  
adaptado	  os	  povos	  germanos,	  gauleses,	  francos	  e	  bizan=nos.	  

Com	  a 	  evolução	  da 	  Arte	  de	  ves=r,	  do	  corte	  para	  as 	  ves=mentas 	  ajustadas	  ao	  corpo,	  o	  
alfinete-‐fivela	  começou	  a	  perder	   a	  sua	  razão	  de	  ser	   fundamental 	  e 	  passou	  a 	  ser	  um	  
acessório	  empregado	  como	  simples	  recurso	  de	  toileue.

Mas,	   apesar	   de	   tudo,	   com	   as 	   alterações	   da	   moda,	   tanto	   nos 	   ves=dos 	   como	   nos	  
penteados,	  os	  alfinetes	  e	  ganchos	  de	  ornato	  vão	  sempre	  aparecendo.

No	   século	   XVI,	   a 	   roupa 	   branca 	   interior	   era 	   unicamente	   usada 	   pelas 	   pessoas 	   de	  
condição	  e	  considerada 	  como	  um	  verdadeiro	  luxo,	  de	  tal 	  modo	  que	  as 	  pessoas 	  da 	  alta	  
nobreza 	  inventaram	  a	  moda	  dos 	  golpeados	  por	   onde	  se	  viam	  as 	  roupas 	  interiores 	  e	  
ainda,	   para 	  mais 	   convenientemente	   se 	  mostrarem,	   foi 	  uso	   prender	   com	   alfinetes,	  
sobre	  as	  duas	  mangas,	  os	  panos	  da	  roupa	  de	  baixo.

O	  alfinete	  foi 	  sempre	  considerado	  como	  tão	  indispensável	  aos	  usos 	  femininos	  que	  em	  
França 	  era 	  costume	  oferecer	  algumas 	  moedas 	  para 	  pagar	  os 	  seus	  alfinetes	  e	  entre 	  nós	  
é	  use 	  corrente 	  dizer	  que	  o	  dinheiro	  que	  é 	  oferecido	  às 	  mulheres	  para 	  os 	  seus	  gastos	  
par=culares:	  “é	  para	  os	  seus	  alfinetes.”

Os 	  homens	  também	  usam	  alfinetes 	  no	  nó	  da 	  gravata	  como	  manifestação	  de	  luxo	  e	  de	  

75



elegância.

O	  alfinete,	  em	  la=m	  spinucla,	  que	  significa	  ponte 	  ou	  spina,	  que 	  significa 	  “espinha”,	  é,	  
em	  sânscrito,	  pick,	  que	  tem	  o	  sen=do	  geral	  de	  “picar”.

O	  alfinete	  simples 	  consta 	  de	  uma	  haste	  direita 	  afiada 	  na 	  ponta 	  e 	  terminada	  por	   uma	  
cabeça	  redonda	  e 	  fixa 	  que	  permite 	  aos	  dedos 	  de	  apoiarem	  e 	  introduzir	  a 	  haste	  onde	  
seja	  necessária.

Uma	  máquina	   pode	   fabricar	   600	   alfinetes 	  por	   minuto.	   A	   perfeição	  de	   um	   alfinete	  
consiste	  na	  redondeza 	  do	  latão,	  que	  não	  deve 	  curvar	  na	  sua	  brancura;	  na	  cabeça,	  que	  
deve	  ser	  pequena	  e	  bem	  redonda;	  e	  na	  ponta,	  que	  deve	  ser	  bem	  fina.

Um	   alfinete 	   ordinário	   sofre	   14	   operações 	   e 	   ocupa,	   em	   média,	   25	   operários.	   Em	  
Portugal,	   existem	   algumas 	   fábricas 	   de 	   alfinetes,	   mas	   subsidiárias	   de	   fábricas	  
estrangeiras,	  de 	  onde	  lhe 	  vem	  quase	  sempre 	  as 	  máquinas 	  e 	  o	  próprio	  arame	  de	  latão	  
com	  que	  o	  alfinete	  é	  fabricado.

Os 	  melhores	  alfinetes	  são	  hoje	  fabricados 	  em	  Viena.	  Os	  alfinetes	  fechados,	  chamados	  
“de	   dama”,	   foram	   inventados	   pelos 	   ingleses.	   Hoje 	   ainda	   se	   dá 	   a 	   designação	   de	  
alfinetes 	  a	  outros 	  utensílios	  de	  segurança 	  e	  que	  não	  têm	  propriamente	  as	  mesmas	  
caracterís=cas	  do	  alfinete	  vulgar.

Está 	  neste	  caso	  a	  pequena	  pinça 	  de 	  madeira 	  com	  que	  as	  lavadeiras	  seguram	  a 	  roupa	  
nas	  cordas	  e	  a	  que	  também	  se	  chama	  alfinete.

[O]	  Linho*

O	   linho	   é	   uma 	   planta	   da	   família	   das 	   lináceas,	   que	   se 	   cul=va,	   especialmente,	   em	  
terrenos	  frescos.	  

Semeia-‐se	  e	  cresce	  como	  uma	  seara,	  a=ngindo	  50	  a	  60	  cenjmetros	  de	  altura.	  

Em	  flor,	   um	  campo	  de 	  linho	  assemelha-‐se	  a 	  um	  campo	  de	  miosó=s,	  pela	  sua 	  flor	   de	  
tom	  azulado.	  

Quando	  está	  maduro,	  é	  arrancado	  e	  muito	  bem	  ba=do	  para	  lhe	  =rar	  a	  semente.	  

Esta	  tem	  várias	  aplicações	  na	  farmácia	  e	  na	  indústria.	  

Na 	  farmácia,	   emprega-‐se	  triturada 	  para 	  fazer	   cataplasmas 	  e 	  as 	  sementes 	  maceradas	  
em	  água	  quente	  fazem	  uma	  =sana.	  

É	  o	  que	  se	  costuma	  chamar	  o	  chá	  de	  linhaça.

Na 	  indústria,	   aplica-‐se	  o	  óleo	  extraído	  da 	  semente	  para	  polimentos	  e 	  vernizes,	  =ntas	  
de	  impressão,	  seca=vos,	  etc.

O	   linho,	   uma 	  vez	   libertado	   da	   semente,	   é 	  macerado,	   a 	   fim	   de	   se 	  dissolverem	   as	  
matérias	  gomosas	  que	  o	  envolvem.
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O	  processo	  mais	  asado	  para 	  a 	  maceração	  consiste	  em	  mergulhá-‐lo	  em	  água 	  de	  ribeiros	  
ou	   tanques,	   onde	  fica 	  uns	  quinze	  dias 	  até	  apodrecer	   a 	  parte	  gomosa	  e	  as	  fibras	  do	  
linho	  se	  separarem	  umas	  as	  outras.

Pode	  também	  fazer-‐se	  a 	  maceração	  ou	  “cur=mento”	  pelo	  orvalho	  ou	  pela	  água	  quente	  
a	  25	  ou	  30	  graus	  cenjgrados.

Quimicamente,	  o	  processo	  de 	  cur=r	   consiste	  em	  imergir,	  durante	  dois 	  ou	  três 	  dias,	  o	  
linho	  em	  ácido	  clorídrico,	  à	  razão	  de	  3	  quilos	  de	  ácido	  para	  cem	  [quilos]	  de	  linho.

Depois	  de	  macerado,	  é	  posto	  a	  secar	  e,	  em	  seguida,	  espadelado.	  

Espadelar	  é	  bater	  o	  linho,	  a	  fim	  de	  o	  separar	  da	  matéria	  fibrosa.	  

Este	  trabalho	  faz-‐se	  à	  mão	  ou	  à	  máquina.

Depois 	  de	  espadelado,	  é 	  penteado	  ou	  assedado	  –	  operação	  que	  consiste	  em	  separar	  o	  
linho	  –	  propriamente	  –	  dito	  da	  estopa.

O	   processo	  manual 	  de	  pentear	   ou	   assedar	   tende	  a 	  desaparecer,	   mas,	   em	   Portugal,	  
ainda	  se	  pra=ca	  largamente.

Sobre	  os 	  bancos	  de	  pentear	  (sedeiros),	   estão	  fixos 	  os 	  pentes 	  formados 	  de	  réguas 	  de	  
madeira,	   semeados 	  de	   agulhas 	  de 	  aço,	   cuja 	  grossura	  e 	  distância 	  vai 	  diminuindo	  da	  
esquerda	  para	  a	  direita.

As 	  operárias 	  (em	  geral,	  são	  mulheres	  que	  fazem	  este 	  trabalho)	  tomam	  um	  punhado	  de	  
linho	  em	  bruto	  e	  vão-‐no	  passando	  pelos 	  pentes,	  primeiro	  nos	  mais	  grossos 	  e 	  depois	  
nos 	  mais 	  finos,	  repe=ndo	  a 	  operação	  tantas 	  vezes	  quantas	  as 	  necessárias 	  para 	  as 	  fibras	  
ficarem	  bem	  separadas	  e	  paralelas.

Nos 	  dentes	  do	  sedeiro,	  ficam	  as 	  fibras 	  curtas 	  que	  formam	  os	  tomentos	  (estopa)	  e 	  as	  
fibras 	  compridas,	  dispostas 	  umas	  sobre	  as 	  outras,	  formam	  as 	  estrigas,	  ou	  seja,	  o	  linho	  
pronto	  para	  ser	  fiado.

Na	  penteagem	  mecânica,	  o	  resultado	  ob=do	  é	  o	  mesmo,	  mas	  em	  larga	  escala.

Numa	  máquina,	  o	  linho	  é	  fortemente	  apertado	  entre	  as	  paredes	  de	  umas	  prensas.	  

Essas	  prensas	  são	  colocadas	  a	  toda	  a	  largura	  da	  máquina.	  

Um	   jogo	  de 	  alavancas 	  impele	  as	  prensas	  sobre	  os 	  pentes 	  que	  =ram	   e	  arrastam	   as	  
fibras.	  

A	  estopa 	  ob=da 	  da 	  penteagem	  do	  linho	  é	  cardada	  e 	  fiada 	  e	  dela 	  se 	  obtém	  um	  tecido	  
resistente	  e	  grosseiro.	  

A	  estrutura	  do	  linho	  é	  semelhante	  a	  um	  tubo	  oco.	  

É	  muito	  brilhante,	  quando	  fiado,	  e	  muito	  resistente.

O	  linho,	  como,	  em	  geral,	  todas	  as	  fibras 	  vegetais,	  é	  um	  bom	  condutor	  do	  calor,	  isto	  é,	  
muito	  fresco.

Deve,	  portanto,	   evitar-‐se 	  as 	  roupas	  interiores 	  feitas 	  de 	  linho,	   porque	  a 	  transpiração,	  
secando	  rapidamente,	  produz	  arrefecimentos	  prejudiciais	  à	  saúde.
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[O]	  Algodão*

O	   algodão	  é 	  uma	  fibra 	  de	  origem	  vegetal,	   produzida 	  por	  um	   arbusto	  que	  se	  chama	  
algodoeiro,	  planta	  que	  pertence	  à	  família	  das	  malvácias.

Divide-‐se	  em	  duas	  grandes	  variedades:	  a	  arbórea	  e	  a	  herbácea.	  

A	  variedade	  mais	  apreciada	  no	  comércio	  é	  a	  arbórea.

f

O	   fruto	   é	   de	   cor	   acastanhada	   e	   tem	   a 	   forma 	   de	   uma	   cápsula,	   composta 	   de	   5	  
compar=mentos,	   que	   contêm	   as 	  sementes,	   as	  quais	  apresentam	   o	  aspecto	  de 	  uns	  
grãos 	  pretos 	  e 	  luzidios 	  cobertos 	  por	  uma	  penugem	  muito	  fina,	  branca 	  e	  sedosa,	  que 	  é	  
o	  algodão.	  

Quando	   o	   fruto	   está	   maduro,	   abrem-‐se	   naturalmente	   as 	   cápsulas 	   e	   os	   flocos 	   de	  
algodão	  saem	  para	  fora.	  

É	  o	  momento	  de	  se	  fazer	  a	  colheita.

Depois 	  de	  colhidas 	  as 	  cápsulas,	  são	  completamente	  abertas 	  e 	  postas	  ao	  sol 	  a	  secar	  e,	  
em	  seguida,	  vão	  para	  umas 	  máquinas 	  que	  lhes	  separa[m]	  as 	  sementes	  da	  rama	  ou	  [da]	  
pasta.	  

A	  rama	  é	  enfardada	  e	  assim	  expedida	  para	  as	  fábricas	  de	  fiação.	  

Das	  sementes	  =ra-‐se	  um	  óleo	  principalmente	  empregado	  para	  a	  fabricação	  do	  sabão.	  

A	  fiação	  do	  algodão	  é	  das	  mais	  diMceis	  pela	  pequenez	  dos	  seus	  fios.	  

Desde	  o	  século	  XVI	  que	  os	  ingleses	  inventaram	  as	  máquinas	  para	  fiar	  e	  tecer	  o	  algodão.	  

A	   pasta 	   ou	   rama 	   começa 	   por	   ser	   muito	   bem	   ba=da	   e	   aberta	   em	   uma	   máquina	  
composta	  de	  cilindros 	  e	  lâminas	  girando	  rapidamente,	  enquanto	  uma	  corrente	  de	  ar	  
vai	  levando	  todas	  as	  poeiras	  que	  a	  rama	  contenha.	  

O	  algodão	  sai	  dessa	  máquina	  unido	  como	  uma	  manta	  de	  feltro.	  

Depois,	   é 	  cardado.	  As 	  máquinas 	  de	  cardar	  o	  algodão	  são	   formadas 	  de	  finas 	  agulhas	  
recurvadas.	  

O	   algodão	   sai 	  das 	  cardas,	   limpo	  de	   todas 	  as	   impurezas,	   com	  as 	  fibras 	  tendidas	  na	  
mesma	  direcção	  e	  pronto	  para	  ser	  fiado.	  

A	  fiação	  faz-‐se	  também	  em	  máquinas 	  próprias 	  e 	  o	  fio	  toma 	  as	  caracterís=cas	  segundo	  
os	  empregos	  a	  que	  vai	  des=nar-‐se 	  –	   linha	  de 	  carros	  de 	  costura,	   linha 	  para 	  passajar,	  
linhas	  para	  crochet,	  fio	  para	  tecelagem	  de	  malhas	  ou	  tecidos.

Os 	  tecidos	   de 	  algodão	   são	   muitos 	  e	  de	  muitas 	  aplicações 	  –	   desde	   o	   pano	   branco	  
empregado	  nas 	  roupas	  até	  às 	  fazendas 	  de 	  fantasia,	  como	  as 	  chitas,	  riscados,	  percais,	  
musselinas,	  piqués,	  etc.

ef
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A	  pasta 	  do	  algodão	  tem	  grande 	  emprego	  como	  produto	  farmacêu=co	  indispensável 	  na	  
enfermagem	  para	  fazer	  pensos.	  

A	   pasta 	  tem	   também	   emprego	   nas 	  indústrias	  de	  embalagem	  e	  é	  ainda 	  empregada	  
pelas	  modistas,	  alfaiates	  e	  peleiros.

O	   algodão,	   como	   todas 	  as 	  fibras 	  vegetais,	   é	   formado	  por	   uma 	  substância 	  chamada	  
celulose,	  o	  que 	  se	  verifica 	  queimando-‐o,	  pois 	  arde	  rapidamente 	  com	  uma	  chama	  muito	  
viva	  e	  quase	  sem	  deixar	  resíduos.	  

Não	  é	  atacado	  pelos 	  alcalinos.	  Tem	  menos 	  afinidade	  que	  os	  tecidos 	  animais	  para 	  as	  
matérias 	  corantes	  e	  só	  depois 	  da	  descoberta 	  dos 	  corantes 	  ar=ficiais 	  (anilinas)	  é	  que	  se	  
tornou	  possível	  =ngir	  o	  algodão	  de	  uma	  maneira	  mais	  duradoura.

A	  seda	  ar=ficial	  é	  feita	  com	  algodão	  subme=do	  à	  acção	  de	  certos	  produtos	  químicos.	  

Comercialmente,	   o	   algodão	   classifica-‐se	   em	   longa	   seda,	   que 	   tem	   de	   22	   a 	   45	  
milímetros,	  e	  curta	   seda,	  que	  tem	  de	  14	  a 	  25	  milímetros 	  –	   conforme	  o	  comprimento	  
das	  fibras.	  

O	  mais	  comprido	  é	  o	  mais	  apreciado.

O	   algodão	   é	   originário	   dos 	   países 	  quentes 	   e	   nasce	   espontaneamente 	   na 	  Ásia,	   na	  
América	  e	  na	  África.	  

Os 	  principais	  centros 	  produtores 	  de	  algodão	   são	  os 	  Estados	  Unidos 	  [da	  América],	   a	  
Ásia,	  o	  Brasil,	  a 	  Jamaica,	  o	  Egipto,	  a 	  Síria,	  a	  Grécia	  e	  a	  Argélia,	  e 	  também	  a	  nossa 	  África	  
[Colonial	  Portuguesa].	  

A	  Lã*

A	  lã 	  é	  o	  produto	  resultante	  da	  tosquia 	  de	  alguns 	  ruminantes,	  mais	  par=cularmente	  do	  
carneiro.

A	  lã	  é	  um	  fio	  muito	  fino	  frisado	  ou	  ondulado	  e	  flexível.

Um	  fio	  de 	  lã	  visto	  ao	  microscópio	  dá-‐nos 	  a 	  impressão	  de	  um	  conjunto	  de 	  dedais 	  de	  
bordos	  irregulares	  me=dos	  uns	  dentro	  dos	  outros,	  formando	  um	  cilindro.

O	  diâmetro	  de	  um	  fio	  de	  lã 	  e	  a	  forma	  da 	  fibra	  são	  em	  relação	  à 	  espessura 	  da 	  pele 	  do	  
animal	  e	  à	  configuração	  dos	  poros.	  

Se	  os	  poros	  são	  direitos	  ou	  tortos,	  assim	  a	  fibra	  sai	  lisa	  ou	  ondulada.

Para	  se	  obterem	  fibras 	  de	  lã 	  com	  igual 	  diâmetro,	  é 	  necessário	  tratar	  e 	  seleccionar	  os	  
animais	  para	  esse	  fim.

Uma	  das 	  primeiras	  qualidades 	  da 	  lã	  é	  a	  cor,	  a	  qual	  varia	  desde	  o	  branco	  de 	  leite	  até	  ao	  
negro	  –	  havendo	  lãs	  amarelas,	  castanhas	  e	  cinzentas.

A	  lã	  diz-‐se	  frisada	  quando	  é	  muito	  retorcida.

A	  lã	  diz-‐se	  ondulada	  quando	  apresenta	  ondulações	  mais	  ou	  menos	  regulares.
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A	  lã	  diz-‐se	  lisa	  quando	  é	  direita	  e	  chata.

A	  macieza 	  da 	  lã 	  aprecia-‐se 	  pelo	  tacto	  e 	  é	  uma	  das 	  suas 	  qualidades 	  mais	  apreciadas 	  -‐	  
assim	  como	  o	  brilho	  e	  o	  lustro.	  

As	  outras	  propriedades	  da	  lã	  são	  a	  tenacidade	  ou	  força,	  elas=cidade	  e	  alongamento.

A	  tenacidade	  é	  a	  resistência	  que	  a	  fibra	  oferece	  à	  tensão.	  

A	   elas=cidade	   consiste 	   em	   os	   filamentos 	   voltarem	   à	   disposição	   e 	   comprimento	  
primi=vo[s],	  logo	  que	  termine	  a	  força	  que	  os	  obrigou	  a	  modificar	  a	  sua	  estrutura.

O	  alongamento	  é	  a	  propriedade	  que	  têm	  as	  fibras	  de	  aumentar[em]	  de	  comprimento.

A	   lã	  também	   se	  divide	  em	   lã 	  viva 	  e	   lã	  morta.	   A	   lã 	  viva 	  é	  a 	  que 	  a=nge 	  a	  sua	   idade	  
máxima	  e	  que,	  ao	  ser	  tosquiada,	  conserva	  todas	  as	  suas	  propriedades.

A	  idade	  da	  lã	  é	  o	  tempo	  que	  vai	  de	  uma	  a	  outra	  tosquia.	  

A	  lã	  morta 	  é	  a 	  que 	  se	  aproveita	  dos	  animais 	  aba=dos 	  nos 	  matadouros 	  ou	  mortos 	  por	  
doença	  ou	  desastre.	  

A	  lã	  morta	  também	  se	  chama	  pelada.	  

Lã 	  de	  aninhos	  é	  a 	  que	  se	  =ra 	  dos	  borregos	  ou	  anhos,	  que	  são	  os	  carneiros 	  até	  à 	  idade	  
de	  6	  meses.	  É	  uma	  lã	  muito	  fina	  e	  muito	  curta.

Velo	   é 	  a 	  totalidade	  de 	  lã 	  tosquiada 	  de	  uma	  só	  cabeça	  de	  gado	  lanígero.	   Também	  se	  
chama	  tosão	  ou	  samarra.

A	  primeira 	  operação	  que 	  se 	  realiza 	  depois 	  da	  tosquia 	  é 	  a 	  apartação	  -‐	  que	  consiste	  em	  
dividir	   as 	  várias 	  qualidades 	  da 	  lã 	  existentes 	  no	  velo,	  segundo	  o	  comprimento,	  finura,	  
elas=cidade	  e	  solidez.

No	  velo	  há	  ainda	  a	  considerar	  a	  sua	  homogeneidade,	  estrutura,	  untuosidade,	  ondeado	  
e	  atochado.	  

A	  homogeneidade	  é	  devida	  à	  finura	  e	  qualidade	  da	  fibra.	  

A	  estrutura	   varia	  muito,	   pois,	   entre	  a 	  lavagem,	  encontram-‐se 	  sempre	  pelos 	  rígidos	  a	  
que	  se	  dá	  o	  nome	  de	  jarras,	  pelos	  cabrios	  ou	  pelos	  de	  prata.

A	  untuosidade	  provém	  de	  um	  produto	  que	  se	  chama 	  sugo	  ou	  suarda,	   segregado	  pela	  
própria	  pele	  do	  animal	  e	  que	  lubrifica	  a	  fibra,	  dando-‐lhe	  macieza.	  

O	  ondeado	  provém	  das 	  sinuosidades 	  da	  fibra 	  e	  é	  na 	  raça 	  merina 	  que	  esta	  caracterís=ca	  
mais	  se	  acentua.

O	   atochado	   corresponde 	   a 	   um	   maior	   número	   de	   fibras 	   em	   cada	   mecha	   e,	   por	  
conseguinte,	  a	  um	  menor	  diâmetro,	  o	  que	  representa	  uma	  boa	  qualidade	  de	  lã.	  

Daí	  a	  preferência	  de	  velos	  muito	  atochados.	  

O	  número	  das	  fibras	  de	  cada	  velo	  é	  muito	  variável.	  

Nas	  castas	  finas,	  pode	  dar-‐se	  uma	  média	  de	  quatro	  mil	  pelos	  em	  cada	  mecha.	  

Para	  a 	  apartação,	  começa-‐se	  por	  bater	  o	  velo	  sobre	  uma	  grade,	  que 	  se	  chama 	  caniço,	  a	  
fim	  de	  lhes	  =rar	  as	  poeiras,	  pedras,	  terra	  e	  outras	  matérias	  estranhas.	  

Em	  seguida,	  estende-‐se	  o	  velo	  e	  divide-‐se 	  em	  duas 	  partes 	  iguais,	  seguindo	  uma 	  linha	  
que	  vem	  do	  pescoço	  até	  à	  cauda	  e	  assim	  se	  separam	  as	  várias	  qualidades	  da	  lã.	  

80



A	   [lã]	   primeira	   é	  dos 	  ombros	  e 	  das 	  ilhargas,	   por	   ser	   a 	  mais 	  comprida,	   macia 	  e 	  de	  
mechas	  uniformes.	  

As	  costas	  fornecem	  uma	  lã	  boa,	  mas	  menos	  fina,	  e	  a	  que	  se	  chama	  [lã]	  segunda.	  

As	  coxas,	  o	  pescoço	  e	  o	  ventre	  formam	  a	  lã	  terceira.	  

A	  garganta,	  a	  parte	  inferior	  dos	  ombros	  formam	  a	  [lã]	  quarta.	  

A	  cauda	  e	  as	  caídas	  são	  as	  mais	  ordinárias	  e	  formam	  a	  [lã]	  quinta.	  

Nas	  lãs 	  pretas,	  que 	  se	  chamam	  saragoças,	  costuma 	  empregar-‐se	  a	  lã 	  de	  todo	  o	  velo,	  
excluindo	  unicamente	  a	  cauda	  e	  as	  caídas.

f

Lavagem	  da	  lã

A	   lã,	   depois	  de	   apartada,	   é	  desensugada	   –	   operação	   que	  consiste 	  em	  metê-‐la 	  em	  
caldeiras	  com	  água	  quente	  à	  temperatura	  de	  35	  a	  60	  graus.	  

Volteia-‐se 	  por	  meios	  mecânicos	  ou	  manuais 	  e	  permanece	  neste 	  banho	  conforme	  seja	  
mais	  ou	  menos	  carregada	  de	  sugo.	  

Depois	  de	  desensugada,	  é	  lavada.	  

Aplicam-‐se	  vários	  produtos	  para	  lavar	  a	  lã,	  mas	  o	  mais	  fácil	  e	  económico	  é	  a	  soda.

A	  lavagem,	  como	  a	  desensugagem,	  pode	  fazer-‐se	  à	  mão	  ou	  à	  máquina.	  

Industrialmente,	  prefere-‐se	  à	  máquina	  pela	  sua	  perfeição	  e	  rendimento.

Estas	  máquinas	  têm	  disposi=vos	  vários,	  cujos	  fins	  são:	  lavar,	  espremer	  e	  enxugar.

ef

As	  lãs	  classificam-‐se	  em	  lãs	  merinas,	  lãs	  comuns	  e	  lãs	  mesOças.	  

As	  primeiras	  são	  as	  fornecidas	  pelos	  carneiros	  merinos	  e	  são	  as	  mais	  finas.	  

As	  mesOças	  são	  variedades	  muito	  boas	  que	  se	  aproximam	  das	  merinas.	  

As	  comuns	  são	  as	  mais	  grosseiras.

Os 	  principais 	  centros 	  produtores	  de	  lãs 	  são	  a 	  Espanha,	  com	  os	  seus 	  carneiros	  merinos,	  
a	  Argen=na,	  a	  África	  do	  Sul	  e	  a	  Austrália.

ef

Animais	  produtores	  de	  lã

Além	   do	   carneiro,	   há 	   também	   os 	   seguintes 	   ruminantes,	   que 	   produzem	   lãs	   muito	  
apreciadas:	  

[As]	  Cabras	  de	  Caxemira	  –	  que	  têm	  o	  pelo	  formado	  por	  fibras 	  muito	  finas,	  sedosas	  e	  
brancas	  (é	  com	  esta 	  lã	  que	  se	  fabrica[m]	  os 	  famosos	  xailes 	  de	  Caxemira	  e 	  os	  da 	  Índia,	  
emprega-‐se	  na	  trama	  de	  sarjas	  muito	  finas	  e	  outros	  tecidos	  caros);

As	  Cabras	  do	  Tibete,	  que	  têm	  um	  pelo	  castanho	  muito	  fino;

As	  Cabras	  de	  Angorá,	  que	  dão	  uma	  lã	  excelente,	  cinzenta,	  castanha	  e	  branca;

[As]	  Alpacas,	  ruminante[s]	  da	  América 	  do	  Sul,	  que	  têm	  o	  pelo	  muito	  brilhante 	  e	  macio,	  
pouco	  ondulado,	  branco	  e	  castanho;	  

[As]	  Lamas,	  ruminante[s]	  originário[s]	  do	  Perú	  e	  que	  dá[o]	  uma	  lã	  muito	  apreciada;
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[Os]	  Camelos	  da	  Mongólia,	  que	  têm	  o	  pelo	  muito	  fino	  e 	  sedoso,	  muito	  diMcil 	  de 	  fiar,	  
por	  ser	  escorregadio;

[Os]	  Camelos	  do	  Norte	  da	  África	   (com	  a	  lã 	  destes 	  animais,	   tecem	  os 	  árabes 	  os	  seus	  
tecidos,	  de	  uma	  grande	  resistência	  e	  solidez).

Generalidades	  

Sob	  a 	  acção	  da 	  água	  muito	  quente	  ou	  de	  atritos,	  a	  lã	  feltra-‐se,	   isto	  é,	  as	  escamas	  que	  
cobrem	  o	  fio	  central 	  e	  as 	  escamas 	  que,	  ao	  microscópio,	  parecem	  dedais,	  entram	  umas	  
nas 	  outras 	  e	  o	  tecido	  perde	  toda	  a	  sua 	  maleabilidade.	  Por	  essa 	  razão,	  a 	  maneira 	  mais	  
prá=ca 	  de	  lavar	   tecidos 	  de	  lã 	  é	  agitá-‐los 	  em	  água	  morna	  com	  espuma	  de	  sabão,	  sem	  
esfregar,	  para	  evitar	  a	  feltragem.	  

ef

A	  lã 	  é	  má	  condutora 	  do	  calor,	  sendo	  por	  isso	  que 	  os	  tecidos 	  de	  lã 	  preservam	  tanto	  do	  
frio	  como	  do	  calor	  e	  isto	  porque	  a	  lã	  contém	  em	  si	  muito	  ar.	  

A	   lã 	  absorve 	  grande	  quan=dade	  de 	  vapor	   de	   água,	   sem	   ficar	   com	   a 	  aparência 	  de	  
molhada.

Em	  contacto	  com	  o	  corpo,	  absorve	  a	  transpiração	  e	  evapora-‐a	  lentamente.

As 	  malhas 	  de	   lã,	   depois	  de 	  lavadas,	   devem	   secar-‐se	  rapidamente 	  ao	  lume,	  mas 	  não	  
muito	  exagerado,	  porque	  a	  lã	  cresta-‐se,	  ficando	  amarela	  e	  com	  um	  cheiro	  especial.

Para	   termos 	   a	   certeza 	   de	   que	   um	   tecido	   é	   puramente 	   de 	   lã,	   pode	   fazer-‐se	   a	  
experiência	  desfiando	  um	  bocado	  do	  tecido	  e	  aproximando-‐o	  do	  fogo.	  

Se,	  ao	  queimar,	  se	  produzir	  um	  cheiro	  de 	  chifre	  queimado,	  deixando	  resíduos,	  temos 	  a	  
certeza	  que	  é	  lã.

ef

A	  acção	  dos	  alcalinos

A	  lã	  é	  atacada	  muito	  facilmente	  por	  todos	  os	  alcalinos	  (soda,	  potassa,	  etc.).	  

Se 	  fervermos	  pedaços 	  de	   lã 	  em	   uma	  solução	  de	  soda	  cáus=ca,	   a	   lã 	  dissolve-‐se	  por	  
completo.	  

Se 	  a 	  experiência 	  for	  feita 	  com	  pedaços 	  de 	  lã 	  e	  algodão	  misturados,	  a	  lã 	  dissolve-‐se	  e	  o	  
algodão	  resiste.	  

Por	  esta	  razão,	  não	  se	  devem	  nunca	  lavar	  as	  lãs	  nas	  lixívias.

O	  melhor	  preparado	  para	  lavar	   lãs 	  brancas 	  é 	  deitar	  umas 	  gotas 	  de	  amoníaco	  em	  água	  
morna	  onde	  se	  tenha	  dissolvido	  o	  sabão.	  

Ao	  contrário	  dos	  alcalinos,	  os	  ácidos	  não	  atacam	  a	  lã.	  

A	  lã	  tem	  uma	  grande	  afinidade	  para 	  as 	  matérias 	  corantes,	  =ngindo-‐se 	  muito	  facilmente	  
e	  conservando,	  quase	  inalterável,	  a	  cor	  que	  se	  lhe	  dá.

Lã	  regenerada

Dá-‐se	  este 	  nome	  à 	  lã 	  aproveitada 	  de	  trapos	  e	   tecidos	  velhos.	   Esta	  lã,	   tendo	  já 	  sido	  
tecida	  e	  usada,	  é	  de	  inferior	  qualidade,	  mas	  conserva	  todas	  as	  propriedades	  da	  lã	  nova.	  
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Em	  Portugal,	  há	  duas	  raças	  de	  carneiros:	  

Raça	  gordaleira,	  que	  se	  divide	  em	  três	  qualidades:	  1ã	  churra,	  lã	  feltrosa	  e	  lã	  ordinária;

Raça	  merina,	  que	  também	  se	  divide	  nas 	  seguintes	  variedades:	  –	  saloia,	  barrosã	  e 	  terra	  
quente.	  

As 	   províncias	   portuguesas 	   que	   produzem	   melhor	   lã	   são	   Trás-‐os-‐Montes,	   Beiras,	  
Estremadura	  e	  Alentejo.	  Sobretudo	  no	  Alentejo,	  nos	  concelhos	  de	  Moura	  e	  Serpa.	  

A	  sua 	  lã	  é	  muito	  boa 	  e	  de 	  fibra	  muito	  regular,	  diminuindo	  o	  seu	  emprego	  pelo	  facto	  de	  
ser	  de	  cor	  preta.	  

Em	  Trás-‐os-‐Montes,	  a	  melhor	  lã	  é	  de	  Bragança	  e	  Mirandela.	  

Na	  Estremadura,	  as	  lãs	  são	  conhecidas	  pelas	  lãs	  de	  termo.	  

São	  bastante	  regulares	  de	  diâmetro,	  mas	  de	  comprimento	  variável.

As 	  lãs	  da 	  Beira,	  sobretudo	  as	  de	  Castelo	  Branco,	   Idanha,	   Nisa 	  e 	  Alpalhão,	   são	  muito	  
apreciadas	  pela	  sua	  semelhança	  com	  as	  lãs	  inglesas	  do	  =po	  chevioue.	  

Ainda	  na	  Beira,	  há 	  um	  =po	  diverso	  de	  lã	  que	  é	  a 	  da	  Covilhã,	  de	  pelo	  muito	  comprido	  –	  
chegando	  a	  a=ngir	   70	   cenjmetros 	  de	  comprimento,	  mas 	  é	  muito	  grossa 	  e 	  lustrosa,	  
pertencendo	  ao	  =po	  das	  lãs	  cabrias.

	  

[A]	  Seda*

[A	   seda]	   animal 	  é	  fornecida	  pelo	  bicho	  de 	  seda,	   que	  é	  a 	  lagarta	  de	  uma 	  borboleta	  
chamada	  bombix-‐mori.

Esta 	  borboleta	  põe 	  uns 	  ovos 	  do	  tamanho	  de	  uma 	  cabeça	  de	  um	  alfinete,	  que	  se	  devem	  
guardar	  em	  um	  sí=o	  arejado.

Desses 	  ovos	  sai,	  na	  Primavera,	  uma	  larva,	  com	  o	  comprimento	  de	  três	  	  milímetros,	  que	  
começa	   logo	   devorando	   folhas 	   de 	   amoreira,	   seu	   único	   alimento,	   e	   crescendo	  
rapidamente.

Passa	  por	   quatro	  fases 	  de 	  crescimento	  a 	  que	  se	  chamam	  mudas,	  pois	  mudam	  quatro	  
vezes	  de	  pelo.	  Durante	  as	  mudas,	  o	  bicho	  fica	  entorpecido	  e	  sem	  comer.	  

Ao	  fim	  de	  30	   a 	  35	   dias,	  a 	  lagarta 	  a=nge	  o	  seu	  maior	   desenvolvimento,	  que,	  para	  ser	  
normal,	   deve	   ter	   quatro	   a 	   cinco	   gramas	   de 	   peso	   e	   oito	   a	   nove	   cenjmetros 	   de	  
comprimento.

Perde,	  então,	  o	  ape=te,	  torna-‐se	  amarelo	  transparente	  e	  começa	  a	  tecer	  o	  casulo	  com	  
um	  fio	  que	  se 	  forma	  com	  a 	  baba 	  que	  segrega	  e 	  que,	  ao	  contacto	  com	  o	  ar,	  se	  torna	  
sólida.

Ao	  princípio,	  o	  casulo	  é 	  transparente,	  vendo-‐se	  perfeitamente	  a	  lagarta,	  dobrada 	  com	  
as 	  pernas 	  para	  fora,	  lançando	  o	  fio	  num	  movimento	  de	  vai	  vem,	  descrevendo	  um	  oito,	  
até 	  que 	  a 	  lagarta 	  fique	  encerrada	  dentro	  do	  casulo,	  onde 	  se 	  conserva 	  de	  15	  a 	  20	  dias,	  
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que 	  é	  o	  tempo	  necessário	  para	  a 	  lagarta	  passar	  ao	  estado	  de	  ninfa	  ou	  crisálida	  e 	  sair	  
depois	  transformada	  em	  borboleta.

Estas	  transformações	  chamam-‐se	  metamorfoses.	  

f

O	  fei=o	  do	  casulo	  é	  de	  um	  ovóide	  ligeiramente	  estrangulado	  ao	  centro.	  

O	  fio	  pode	  chegar	  a	  medir	  uns	  mil	  e	  quinhentos	  metros.	  

Deve	  ser	  inteiro	  para	  o	  casulo	  ser	  perfeito.	  

Há	  casulos	  defeituosos	  com	  o	  fio	  par=do.	  

Estes 	  casulos 	  devem	  separar-‐se	  e 	  a 	  sua	  seda 	  tem	  de	  ser	  cardada,	  como	  o	  algodão,	  o	  
que	  lhe	  faz	  perder	  muito	  do	  seu	  valor.

Dos 	  casulos 	  escolhem-‐se	  os	  melhores 	  para 	  semente 	  da 	  criação	  futura	  e 	  só	  a 	  esses 	  se	  
deixa	  que	  a	  crisálida	  fure	  o	  casulo	  e	  saia	  a	  borboleta.	  

Os 	  restantes	  são	  estofados,	  isto	  é,	  sujeitos	  à 	  acção	  do	  vapor	  de	  água 	  a 	  ferver,	  para 	  que	  
a	  crisálida	  morra	  dentro	  e	  não	  estrague	  a	  seda,	  furando	  o	  casulo	  e	  cortando	  os	  fios.

Nos	  casulos,	  nem	  tudo	  é	  seda	  aproveitável.	  

Assim,	  em	  100	  quilos	  de	  casulos 	  frescos,	  obtém-‐se	  30	  quilos 	  de	  casulos 	  secos 	  e,	  destes,	  
uma	  média	  de	  8	  quilos	  de	  seda.

Os 	   casulos 	   são	   enviados	   para	   as 	   fábricas 	   de	   fiação,	   onde 	   começam	   por	   ser	  
desengordurados,	  me=dos	  em	  água	  quente	  e	  procurada	  a	  ponta	  do	  fio.

Juntam-‐se	  cinco	  ou	  seis	  que	  se	  torcem	  e 	  formam	  um	  só	  fio	  resistente	  e,	  neste 	  estado,	  
[a	  seda]	  é	  levada	  para	  as	  fábricas	  de	  tecelagem.

A	  seda 	  proveniente	  dos	  casulos 	  defeituosos 	  e	  a 	  parte 	  que	  envolve	  os 	  casulos 	  é	  cardada	  
e	  aproveitada	  para	  tecidos	  inferiores.

Há	  também	  algumas 	  espécies 	  de 	  bombix	  que 	  vivem	  em	  liberdade,	  não	  deixando,	  por	  
isso,	   de 	  produzir	   seda,	   mas	  que,	   por	   não	  ser	   cuidada,	   se	  chama 	  seda	  selvagem	  ou	  
Tussah.	  

É	  uma	  seda	  grosseira,	  felpuda	  e	  pouco	  brilhante.	  

Emprega-‐se	  para	  os	  tecidos	  de	  decoração,	  veludos	  e	  peluches	  para	  estofos.

A	   seda 	  dos 	  casulos 	  defeituosos 	  e	   aos 	  que,	   tendo	   servido	   para	   reprodução,	   ficam	  
furados,	   chamam-‐se	  Schappe	   e 	  serve 	  para 	  fabricar	   franjas,	   galões,	   [????],	   elás=cos,	  
etc.

Outros 	  bombicínios	  produzem	  matéria 	  sedosa 	  e 	  formam	  casulo,	  mas 	  nenhum	  se 	  pode	  
aproveitar,	  a	  não	  ser	  o	  da	  lagarta	  que	  vive	  no	  carvalho	  do	  Japão.

Em	  Madagáscar,	   há 	  uma 	  aranha	  que	  tece 	  uma	  teia 	  muito	  resistente	  e	  que	  se 	  pode	  
aproveitar	  como	  seda	  animal.

ef

Propriedades	  msicas	  da	  seda:	  brilho,	  resistência	  e	  elas?cidade.

A	   seda 	  crua,	   isto	   é,	   a	  fibra 	  de	  seda 	  pura,	   envolvida	  por	   uma	   substância 	  gomosa	  e	  
gela=nosa,	  é	  menos	  bri1hante 	  do	  que	  a 	  seda 	  cosida,	   que	  é	  a	  fibra 	  de	  seda	  a 	  que	  se	  
dissolveram,	  em	  água	  quente,	  as	  matérias	  gomosas.
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A	  seda	  cozida	  é,	  portanto,	  mais 	  	  macia	  e	  brilhante,	  e 	  pega-‐se	  aos 	  dedos 	  quando	  se 	  lhe	  
toca.

Resistência	  

O	  fio	  da	  seda	  é	  muito	  resistente,	  podendo	  um	  fio	  de	  meio	  metro	  suportar	  um	  peso	  de	  
12	  gramas.

Elas?cidade

Um	  fio	  de	  um	  metro,	  es=cado,	  aumenta	  15	  cenjmetros.

ef

A	   seda,	   como	   a 	   lã,	   é	   má	   condutora 	   do	   calor,	   tendo	   também	   um	   grande 	   poder	  
absorvente.	  

Igualmente	  como	  a	  lã,	  tem	  grandes	  afinidades	  com	  as	  matérias	  corantes.	  

Se	  for	  =ngida	  em	  cru,	  fica	  baça	  e	  áspera,	  o	  que	  convém	  para	  alguns	  tecidos.

Depois	  de	  cosida,	  pode	  =ngir-‐se,	  conservando	  todo	  o	  seu	  brilho	  e	  macieza.

Se 	   o	   cosimento	   e 	   a	   lavagem	   forem	   feitos 	   com	   água	   des=lada,	   a 	   seda 	  adquire 	   o	  
chamado	  frou-‐frou	  (o	  ranger	  de	  certas	  sedas).

Chama-‐se	  seda	   carregada	   a	  que	  recebeu	  matérias	  estranhas,	   a	  fim	  de	  torná-‐la 	  mais	  
brilhante,	  mais	  dura	  ou	  mais	  pesada.

ef

Propriedades	  químicas

São	  as	  suas 	  propriedades	  químicas 	  que	  permitem	  dis=nguir	   a	  seda	  animal	  de 	  outras	  
fibras	  têxteis	  com	  que	  se	  fabricam	  imitações	  (sedas	  vegetais).

Sob	  a	  acção	  do	  calor,	  a	  seda	  queimada	  tem	  um	  cheiro	  semelhante	  à	  da	  lã	  queimada.	  

Se	  fervermos	  fios	  de	  seda	  numa	  lixívia	  alcalina,	  os	  fios	  dissolvem-‐se.	  

As	  boas	  sedas	  suportam	  as	  lavagens	  com	  água	  pura	  e	  espumas	  de	  sabão.	  

Há	  algumas	  que	  mancham	  com	  a	  água.	  

(Essas	  devem	  lavar-‐se	  com	  gasolina,	  benzina	  ou	  éter.)

Os 	  ácidos	  também	  atacam	  bastante	  a 	  seda,	  mas	  podem	  empregar-‐se	  em	  doses 	  muito	  
fracas.

Para	  conservar	  o	  brilho	  e	  as 	  cores 	  vivas 	  –,	  pode	  mergulhar-‐se	  a	  seda 	  em	  água,	  a	  que	  se	  
adiciona	  uma	  colher	  de	  vinagre.

O	  cloreto,	  a	  água	  de	  Javel,	  têm	  de	  ser	  postos	  de	  parte.

ef

A	  indústria 	  da 	  criação	  do	  sirgo	  é 	  originária 	   da	   China,	   mas	   hoje 	   está 	   espalhada	   em	  
quase	  todo	  o	  mundo.

Na	  França	  e	  na	  Itália	  e	  na	  Espanha,	  é	  uma	  das	  suas	  indústrias	  mais	  importantes.	  
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Em	  Portugal,	  teve 	  esta 	  indústria 	  um	  grande	  desenvolvimento	  no	  tempo	  do	  Marquês	  de	  
Pombal,	  que	  criou	  fábricas	  em	  Bragança,	  Lisboa,	  Porto,	  Lamego	  e	  Braga.	  

Em	  Bragança,	  fabricavam-‐se	  veludos	  de	  seda	  com	  a	  matéria	  prima	  local.	  

Em	  Braga,	  fabricavam-‐se 	  damascos 	  des=nados	  aos	  paramentos 	  religiosos	  que	  =veram	  
grande	  fama.

Ainda	   hoje,	   é	   na	   província 	   de 	   Trás-‐os-‐Montes 	   que	   as 	   mulheres,	   conservando	   a	  
tradição,	  todos 	  os 	  anos	  fazem	  as 	  suas	  sirgarias,	  que 	  apenas	  podem	  considerar-‐se	  como	  
uma	  indústria	  caseira.	  

Em	  Mirandela,	  existe	  uma	  estação	  agronómica 	  para 	  a 	  selecção	  ou	  escolha	  da 	  semente	  
e	   é	   também	   em	  Mirandela,	   na	  mesma	   estação	   agronómica,	   que	   se 	  semearam	   os	  
viveiros 	  de 	  amoreiras	  que	  começam	  agora 	  a	  ser	  plantados	  por	  todo	  o	  país 	  e	  serão	  a	  
base 	  principal 	  para	  o	   ressurgimento	  desta	   indústria,	   pois 	  que,	   sem	  amoreiras,	   não	  
pode	  criar-‐se	  o	  bicho	  de	  seda.

ef

A	   indústria 	  das 	  sedas,	   através 	  dos 	  tempos,	   segue	  o	  curso	   das 	  civilizações	  nos 	  seus	  
ramos	  de	  Arte,	  Comércio	  e	  Ciência.

Nem	  sempre 	  os	  países 	  produtores	  de	  seda	  são	  os	  de	  maior	   desenvolvimento	  desta	  
indústria.	  

A	   produção	  da	  seda 	  é 	  dependente	  de	  condições	  agrícolas 	  e 	  de	  clima 	  que	  sejam,	  ao	  
mesmo	  tempo,	  favoráveis	  ao	  bicho	  e	  à	  amoreira.

As	  fábricas	  de	  tecelagem	  são,	  muitas	  vezes,	  fora	  do	  centro	  da	  sua	  produção.	  

As 	   fábricas 	   de 	   Lião,	   em	   França	   (país 	  que 	   produz	   e	   exporta	   mais 	   seda),	   consome	  
anualmente 	  cinco	  milhões	  de	  quilos	  de	  fio	  de	  seda,	  importando	  a 	  maior	  parte	  deste	  fio	  
do	  Oriente	  –	  China	  e	  Japão.

O	   preço	  da	   seda	   é	   sujeito	   a 	  [oscilações]	   altas 	  e 	  baixas,	   como	   os 	  câmbios,	   e 	  estas	  
[oscilações]	  altas 	  e	  baixas 	  jus=ficam-‐se	  pela 	  concorrência 	  dos	  vários 	  mercados 	  e	  pela	  
descoberta	  da	  seda	  ar=ficial,	  que,	  pelo	  seu	  baixo	  preço,	  conquistou	  o	  favor	  do	  público.

Embora	  o	  fabrico	  de	  seda	  ar=ficial	  seja	  complicado,	  o	  seu	  custo	  fica 	  ainda 	  pela	  terça	  
parte	  do	  custo	  da	  seda	  animal.

A	  seda	  ar=ficial 	  é	  feita 	  de 	  fibras 	  de	  algodão	  e 	  de	  madeira	  (substâncias 	  muito	  ricas	  em	  
celulose)	  subme=das	  a	  um	  tratamento	  químico.

As 	   sedas 	   ar=ficiais 	  mais 	   conhecidas	   são	   as 	   chamadas	   chardonnet,	   que	   se 	   obtêm	  
sujeitando	  as	  fibras 	  do	  algodão	  e	  da 	  madeira	  a	  tratamento	  pelo	  ácido	  nítrico	   e	  pelo	  
ácido	  sulfúrico	  para	  lhes 	  extrair	  a 	  celulose,	   a 	  que	  se	  dá	  o	  nome	  de 	  nitro-‐celulose,	   ou	  
seja,	  o	  clódio.

Uma	   vez	   ob=da,	   esta	   matéria	   dissolve-‐se	   em	   éter	   e 	   passa-‐se	   através 	   de 	   tubos	  
capilares.

O	   clódio,	   ao	   sair	   destes	   tubos,	   solidifica-‐se,	   por	   efeito	   da 	   evaporação	   do	   éter,	  
transformando-‐se	   num	   fio	   muito	   brilhante,	   transparente	   e	   vítreo	   e 	   com	   o	  
inconveniente	  de	  ser	  muito	  inflamável.

Sujeitando-‐se	  ainda	  a	  novas 	  operações 	  que 	  o	  libertam	  do	  ácido	  nítrico,	  ficando	  então	  
macio,	  maleável	  e	  com	  brilho	  natural.
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Além	  da	  seda	  fabricada	  com	  a 	  base	  da 	  celulose,	   fabrica-‐se	  também	  a	  seda	  ar=ficial	  
com	  a	  base	  de	  viscose,	  substância	  igualmente	  derivada	  do	  algodão.

Para	   se 	  obter	   a 	  viscose,	   trata-‐se	   o	   algodão	   pela 	  soda	   cáus=ca 	  e 	  pelo	   sulfureto	   de	  
carbono,	   que 	   o	   transforma	   em	   uma	  massa	   viscosa 	   de 	   que	   se 	   obtém	   o	   fio	   pelos	  
mesmos	  processos	  usados	  com	  o	  clódio	  para	  a	  fabricação	  da	  seda	  Chardonnet.

Com	  a	  viscose,	  obtém-‐se	  também	  uma 	  matéria 	  a 	  que	  se	  chama	  Celofana,	  que 	  serve	  
para	   uma	   grande	   quan=dade	   de	   ar=gos 	   de	   fantasia,	   fivelas,	   botões,	   fechos	   para	  
carteiras,	  etc.

Transformada 	   em	   películas 	   muito	   finas,	   serve 	   para 	   embalagem	   de	   ar=gos 	   de	  
alimentação	  e	  para	  dar	  impermeabilidade	  ao	  papel	  e	  ao	  cartão.	  

Serve	   também	   para 	   preparo	   a	   alguns 	   tecidos,	   tendo	   a	   vantagem	   de	   não	  
desaparecerem	  com	  a	  acção	  da	  água.

Nas	   imitações	  de 	  damascos,	   os 	  desenhos 	  são	  ob=dos	  pela 	   impressão	  por	   meio	   de	  
viscose,	  que	  igualmente	  se	  aplicam	  nas	  imitações	  de	  couro.	  

A	  viscose,	  misturada	  com	  serradura,	   raspas 	  de	  cor=ça,	   argila,	  etc.,	  a 	  que	  se	  juntaram	  
matérias 	   corantes,	   dá	   uma 	  pasta 	  que	   se 	  pode	  moldar	   e	   esculpir,	   dando	   perfeitas	  
imitações	  de	  madeira,	  marfim,	  mármore,	  etc.

ef

Diferenças	  entre	  a	  seda	  animal	  e	  a	  seda	  ar?ficial

A	   seda 	   ar=ficial,	   derivada 	   do	   algodão	   e	   da 	   madeira,	   tem	   uma 	   composição	  
absolutamente	  diferente	  da	  seda	  natural,	  o	  que	  se	  prova	  sujeitando-‐a	  a	  experiências.

Se 	  queimarmos	  fios 	  de 	  seda 	  ar=ficial,	  ardem	  com	  uma	  chama	  muito	  viva	  e	  não	  deixam	  
resíduos.

A	   seda 	  ar=ficial	  é 	  muito	  mais	  brilhante,	  mais 	  encorpada	  e 	  não	   tem	   o	   caracterís=co	  
"frou-‐frou"	  (ranger)	  de 	  seda 	  animal.	  Não	  tem	  elas=cidade	  e	  é 	  sobretudo	  muito	  menos	  
resistente.	  Não	  pode	  sofrer	   lavagens	  repe=das 	  e,	  quando	  molhada,	  não	  resiste 	  à 	  mais	  
pequena	  tracção.

Não	   aquece	  como	   a	  seda 	  natural,	   pois	  que,	   derivada	  do	  algodão,	   é,	   como	  ele,	   boa	  
condutora	  do	  calor.

Mergulhada	  em	  ácido	  sulfúrico,	  dissolve-‐se 	  por	  completo,	  ao	  passo	  que 	  a 	  seda 	  animal	  
é	  apenas	  levemente	  atacada.

Vista	  ao	  microscópio,	   apresenta,	   ao	  longo	  da 	  fibra,	   umas 	  bolhas 	  de	  ar	  que	  nenhuma	  
outra	  fibra	  tem.

ef

A	   História 	  da	  seda 	  corresponde	  aos	  períodos 	  das 	  diversas	  civilizações,	   ou	   sejam:	   o	  
período	  bizanOno,	  o	  período	  árabe,	  o	  período	  italiano,	  o	  período	  francês.

[O	  Período	  bizan?no]

Os 	   tecidos 	   do	   período	   bizanOno,	   que	   durou	   do	   século	   IV	   ao	   século	   VIII,	   são	  
caracterizados	  por	  uma	  teia	  bastante	  grossa,	  mas	  maleável.
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Há	  tecidos	  lisos,	  =ntos	  com	  púrpura,	  e	  que	  são	  os	  mais	  apreciados.	  

Outros	  são	  decorados	  com	  figuras	  e	  animais	  representando	  combates,	  caçadas,	  etc.	  

[O	  Período	  árabe]

No	  período	  árabe,	  que 	  começa 	  com	  a 	  invasão	  dos	  árabes 	  no	  Império	  Bizan=no	  e	  o	  seu	  
domínio	  em	  todo	  o	   Sul 	  da 	  Europa,	   teve 	  um	  grande	  desenvolvimento	  a 	  indústria 	  da	  
seda.	  

Este	  período	  árabe	  marca	  um	  grande	  progresso	  na	  técnica	  da	  tecelagem	  da	  seda.

A	   decoração	   também	   se 	  aperfeiçoa.	   Nota-‐se	   uma 	  grande	  mul=plicidade	   de	   linhas,	  
arabescos,	  inscrições	  e	  figuras	  geométricas.

Aparecem	  os	  tecidos	  com	  um	  fio	  de	  ouro	  muito	  sumptuosos.	  

Fabricam-‐se	  tecidos,	  misturando	  fios	  metálicos,	  seda	  e	  algodão.

[O]	  Período	  italiano

Só	  no	  século	  XVI	  é	  que	  a	  Itália	  começou	  a	  produzir	  seda.	  

Os	  árabes,	  que	  ocuparam	  a	  Sicília,	  deixaram	  ali	  os	  seus	  processos	  de	  fabricação.

Florença,	  Génova,	  Veneza 	  e	  Milão	  foram	  também	   grandes 	  centros 	  de	  fabricação	  de	  
seda.

Na 	  Itália 	  da	  Renascença,	   com	  a 	  influência	  que	  a 	  sua 	  arte	  =nha	  em	  toda 	  a	  Europa,	   foi	  
também	  o	  período	  áureo	  da	  indústria	  da	  seda	  italiana,	  pelo	  seu	  fabrico	  e	  decoração.

Os 	   mo=vos 	   decora=vos 	   são	   de	   uma	   grande	   fantasia,	   usando,	   de	   preferência,	  
ornamentos	  de	  flores:	  A	  folha	  da	  vinha,	  cachos	  de	  uvas,	  folha	  de	  carvalho,	  etc.

Estes	  debuxos	  são	  executados	  por	  verdadeiros	  ar=stas.

[O]	  Período	  francês

A	  superioridade	  das	  sedas	  em	  França	  começa	  com	  Luís 	  XI,	  que	  estabeleceu	  a	  primeira	  
fábrica	  em	  Lyon	  e	  contratou	  operários	  italianos	  para	  ensinarem	  os	  franceses.

A	  pouco	  e 	  	  pouco,	  os 	  tecelões 	  franceses	  foram-‐se	  aperfeiçoando	  e 	  Jacquard	   inventa 	  o	  
seu	  tear.

A	   decoração	   das	   sedas 	   francesas 	   caracteriza-‐se	   por	   um	   bom	   gosto	   e	   elegância	  
inexcedíveis.	  

Os	  mo=vos	  mais	  usados	  são	  a	  flor-‐de-‐lis,	  palmas,	  pequenas	  [...]turas	  .

[...]-‐se	  para	  os	  tecidos	  [...]	  das	  rendas,	  lavrando	  [...]	  ou	  formando	  barras.

[...]	  empregam-‐se	  os	  grandes	  ornatos,	  composição	  de	  moitas	  floridas,	  arbustos,	  etc.

Vem	   depois 	   a 	   época	   delicadíssima 	   do	   século	   XVIII,	   medalhões,	   grinaldas,	   laçadas	  
prendendo	  ces=nhos,	   atributos 	  pastoris,	   mo=vos	  cheios 	  de	  graça	  que	  alegravam	   as	  
sedas	  dos	  ves=dos	  das	  senhoras	  quando	  usavam	  anquinhas.

Rével,	   debuxador,	   foi	   quem	   inventou	   o	  processo	   de	   dar	   às 	  sedas 	  efeitos	   de 	   luz	   e	  
sombra.	  
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E,	  desde	  essa 	  época,	  é	  o	  período	  áureo	  da 	  indústria 	  francesa 	  da	  seda 	  que 	  Lyon	  ainda	  
hoje	  conserva.

[Ensino	  Industrial	  e	  Indústria	  Regional]*

Porque	  é 	  que	  as 	  Escolas 	  Industriais 	  não	  seriam	  encarregadas 	  de	  catalogarem	  as	  várias	  
indústrias 	  rurais 	  da	  região?	  Inventariar	   todos	  os 	  documentos 	  acessíveis 	  (?),	   a 	  fim	  de	  
conhecer	  a 	  História 	  das	  ditas 	  indústrias	  e	  os 	  elementos 	  decora=vos 	  que	  lhes 	  dão	  vários	  
aspectos?

O	  Inspector	  Geral 	  destas 	  Escolas 	  portuguesas	  poderia	  depois 	  estabelecer	  um	  plano	  de	  
ensino	  geral 	  e	  talvez	  mesmo	  um	  para	  cada 	  Escola,	  e	  ela 	  representaria 	  na	  região	  uma	  
u=lidade	  imediata,	  compreensível	  e	  lógica.

É	   preciso	   dar	   ao	  povo	  o	  conhecimento	  das 	  belezas	  que	  ele 	  determina	  com	   as	  suas	  
tradições	  e	  com	  os	  seus	  costumes.

f

Falar	  do	  Museu	  Etnográfico	  de	  Zurique.

ef

Museus	  regionais	  –	  Museu	  de	  Santarém.

ef

Cangas	  –	  Palitos	  de	  Coimbra	  –	  lenços	  de	  Alcobaça	  –	  Rocas	  e	  fusos	  –	  [????].

ef

Manda-‐se 	  chamar	  um	  carpinteiro	  pa[ra]	  pregar	  um	  prego	  –	  e	  um	  picheleiro	  para 	  abrir	  
uma	  simples	  torneira.

A	  inconsciência	  pública 	  leva	  até	  doutores	  a 	  dizerem,	  como	  um	  jtulo	  de	  glória:	  “Eu	  não	  
tenho	  habilidade	  para	  o	  Desenho.	  Se	  quero	  fazer	  uma	  cadeira,	  sai-‐me	  um	  sapato!”

ef

O	  mobiliário	  português 	  seria 	  o	  corolário	  lógico	  do	  conhecimento	  das 	  Artes 	  decora=vas	  
regionais,	   se 	  as 	  Escolas 	  Industriais 	  conduzissem	  o	  aluno	  a 	  um	  fim	  tangível,	  dando	  aos	  
discípulos	  os	  conhecimentos	  técnicos 	  da 	  Indústria 	  e	  os 	  conhecimentos 	  esté=cos	  que	  
fazem	  compreender	  o	  sen=mento	  das	  coisas.

Falar	  da	  incomodidade	  das	  cadeiras	  (sala	  de	  visitas	  (?).

O	   próprio	   papel 	  pintado	   poderá 	  sofrer	   as 	  benéficas	  consequências 	  desta 	  instrução	  
par=cularista.	   Não	   só	   os 	   ar=stas 	   buscariam	   fazer	   composições 	   decora=vas 	   com	  
carácter	   nacional 	   ou	   regional,	   como	   os	   arjfices 	   o	   reproduziriam	   com	   interesse	   e	  
mesmo	  com	  amor.	  	  
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[Rendas	  de	  Bilros	  –	  modelos	  estrangeiros]*

As 	   rendas 	   de 	   bilros 	  mais 	   procuradas 	   são	   as	   valenciennes,	   a 	  ChanOlly	   o 	   ponto	   de	  
Mallines	  e	  a	  Blonde.

As	  [rendas	  de	  bilros	  de]	  valenciennes	  têm	  um	  fundo	  composto	  de	  malhas	  quadradas.

A	  sua	  caracterís=ca	  é	  de	  apresentar[em]	  a	  parte	  de	  cima	  em	  tecido	  serrado	  e	  opaco.

A	  [renda 	  de 	  bilros	  de]	  Mallines	  é 	  mais 	  ligeira,	  o	  fundo	  é	  muito	  fino	  e 	  é 	  feito	  de	  malhas	  
redondas,	   enquanto	   que	   o	   de 	  ChanOlly	   é	   de	   malhas 	  hexagonais,	   sobre	   o	   qual 	   se	  
desenham	  grinaldas	  floridas	  e	  outros	  ornamentos.

A	  [renda	  de	  bilros	  de]	  Blonde	  executa-‐se	  com	  sedas	  de	  diferentes	  grossuras 	  e	  as 	  flores,	  
feitas	  de	  grossas	  sedas	  torcidas,	  destacam-‐se	  sobre	  um	  fundo	  finamente	  trabalhado.

[Educação	  profissional	  –	  Arte	  e	  Filosofia]*

Auguste	  Comte	  

Claude	  Bernard

Berthelot	  

Gustave	  LeBon

Cidadão	  –	  Democracia

Espiritualistas

[Henri]	  Bergson

[Sigmund]	  Freud

Educação	  profissional

Montessori

Decroly	  (lição	  ocasional)

Trabalhos	  manuais	  expontâneos

[Maurice]	  Gaughin

f

Escola	  do	  México

A	  Arte	  não	  é	  uma	  construção,	  é	  uma	  secreção.

Cigneus

Escola	  de	  Naass:	  Salomon	  –	  gradação	  de	  modelos,

90

*	  Documento	  pedagógico	  manuscrito,	  original, 	  não	  assinado	  e	  não	  datado	  (posterior	  a	  1931)	  (in	  Arquivo	  
Histórico	  da	  Casa-‐Museu	  de	  Leal	  da	  Câmara;	  ortografia	  e	  pontuação	  revistas	  e	  actualizadas).



Mikkelssen	  (Dinamarca),

Kjennerud	  (Noruega)	  –	  Desenhos	  de	  trabalhos	  manuais,

Armstrong	  (Inglaterra),

Desmoulins	  (França)	  –	  Escola	  das	  Rochas	  (Educação	  natural),

(Droj)	  –	  Suissa	  –	  Subvencionar	  os	  alunos	  de	  trabalhos	  manuais.	  

[Ensino	  Industrial	  e	  Artes	  Decoradvas]*	  

Estes 	  trabalhos	  manuais	   decoraOvos,	   tais 	  como	  são	   apresentados,	   são	   de	  natureza	  
primária 	  e	  são	  ministrados 	  em	  Portugal 	  e 	  no	  estrangeiro,	  a	  crianças 	  de	  tenra 	  idade	  e	  
de	  rudimentares	  conhecimentos.

Não	  lhes 	  vejo	  vantagem	  de	  serem	  incluídos,	  como	   cadeira	   à	   parte	  e	  durante	  o	   longo	  
período	  de	  3	  anos,	  no	  Ensino	  Técnico	  Profissional,	  que,	  como	  muijssimo	  bem	  disse	  o	  
nosso	  Director-‐Geral[,]	  S[e]n[ho]r	  Engenheiro	  [Francisco	  José]	  Nobre	  Guedes 	  –	  tem	  um	  
carácter	  secundário	  definido	  por	  lei,	  posto	  que	  segue	  o	  Ensino	  Primário,	  como	  acontece	  
ao	  Ensino	  Liceal.

Os 	   trabalhos	   manuais	   têm,	   não	   há	   dúvida,	   a 	   salutar	   função	   fisio-‐psicológica	   de	  
retemperar	  o	  cérebro	  da	  criança,	  pelo	  esforço	  a 	  que	  é 	  obrigada,	  aprendendo	  a 	  ler,	   a	  
escrever	  e	  a	  tomar	  conhecimento	  das	  regras 	  coordenadas 	  da	  Aritmé=ca,	  da	  Geometria	  
e	  da	  Gramá=ca.

A	   estes 	   primordiais 	   conhecimentos 	   que	   é 	   necessário	   comunicar	   à 	   criança 	   e	   que	  
formarão	  a	  primeira	  base	  abstracta	  dos	  seus	  conhecimentos 	  futuros,	  é 	  necessário	  –	  é	  
absolutamente	  indispensável,	  de	  facto	  –	  que 	  se	  juntem	  paralelamente	  conhecimentos	  
análogos 	  e	  manuais,	   para	  que	  a 	  criança 	  se	  desenvolva 	  normalmente,	   tanto	  no	   que	  
respeita	  ao	  cérebro,	  como	  às	  mãos.

Lá	  estão	  os	  trabalhos	  manuais,	  na	  sua	  verdadeira	  e	  salutar	  função.

A	   educação	  pela	  acção,	   conforme	  a	  fórmula	  de	  Froebel,	  mas 	  compreendamo-‐nos:	   a	  
educação	  dos 	  sen=dos	  que	  estão	   no	  período	   infanOl	   e 	  que	  convém	  desenvolver	   na	  
criança,	  sem	  atrofia,	  mas	  também	  sem	  hipertrofia.

Este 	  critério	   poderá 	  estender-‐se	  –	  muito	   bem	  –	   a 	  qualquer	   outro	   ramo	  do	   ensino,	  
puramente	   especula=vo	   e 	   de	   carácter	   teórico,	   como	   acontece	   ao	   ensino	   mental,	  
sobrecarregado	  com	  elementos 	  aliás 	  indispensáveis,	  mas 	  de 	  carácter	  abstracto	  e,	  por	  
vezes,	  filosófico	  e	  que 	  fa=gam	  o	  cérebro,	  com	  outras	  disciplinas 	  de 	  carácter	  manual,	  
como	  seja 	  o	  Desenho	  e	  suas 	  aplicações	  ou	  realizações 	  manuais,	  sem	  representar	  um	  
oMcio	  definido.

Mas,	  nas 	  Escolas 	  Técnicas 	  Profissionais 	  (?...),	  onde	  –	  desde	  o	  1º	  e	  até 	  ao	  6º	  ano,	  todo	  o	  
variadíssimo	  esforço	  do	  aluno	  é 	  simplesmente 	  um	  trabalho	  manual 	  graduado	  e 	  com	  a	  
respec=va	  ferramenta?
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Não	   seria	  um	  verdadeiro	  pleonasmo	   incluir	   trabalhos	   manuais	   em	  outros	   trabalhos	  
manuais?

Se 	  um	  perigo	  existe 	  de	  cansaço,	   de	  surmenage,	   como	  se 	  diz	  em	  francês,	   não	  é	  pela	  
falta	  de	   trabalhos 	  manuais	  nas	  oficinas 	  industriais 	  que 	  retemperem	   e	  produzam	   o	  
equilíbrio	  salutar	  no	  organismo	  do	  aluno,	  mas 	  talvez	  seja 	  consequente	  à 	  organização	  
de	   certas 	   disciplinas 	   teóricas	   e 	   que	   conservam	   demasiado	   carácter	   liceal,	   quando	  
poderiam,	   talvez,	   acompanhar	  mais 	  directamente	  os 	  oMcios,	   sincronizando-‐se 	  com	  a	  
evolução	  oficinal,	   como	   se 	  procura	  que 	  aconteça	  no	   sector	   dos 	  desenhos 	  que	   são	  
ministrados 	  na	  graduação	  necessária	  aos 	  trabalhos	  que	  os 	  alunos	  estão	  executando	  
nas	  suas	  oficinas.	  	  	  	  

	  

[Oficina	  de	  Rendeira	  –	  modelo	  pedagógico	  1]*	  

Rendeiras

Escola	  João	  de	  Deus	  –	  Silves,

[Escola]	  Josefa	  d’[e]	  Óbidos	  –	  Peniche,

[Escola]	  Baltazar	  do	  Couto	  -‐	  Vila	  do	  Conde,

[Escola]	  Gil	  Vicente	  –	  Setúbal.

[f]

Oficina	  [de]	  Rendeira

1.º	  ano	  (10	  horas)

Nomenclatura 	  geral 	  e 	  utensílios 	  da 	  oficina	  (linhas 	  (diversas	  grossuras)	  –	  fio	  de	  seda	  –	  
[fio]	  de	  algodão	  e	  de	  linho,	  cores	  –	  branco	  e	  cru	  (para 	  as 	  diversas	  rendas	  de	  bilros)	  e	  
alfinetes[)].

Utensílios	  –	  a	  almofada	  –	  agulha	  para	  picotar	  [-‐]	  bancos 	  de 	  suporte 	  e 	  desenho	  sobre	  o	  
qual	  se 	  faz	  o	  pique	  (é 	  o	  desenho	  da 	  renda	  como	  deve	  ficar	  depois 	  de	  feita[),]	  piques	  
[(]é	  o	  desenho	  que	  traz	  indicado	  o	  sí=o	  onde	  se	  coloca	  o	  alfinete[)].

Ensino	  dos	  pontos:	  Ponto	  de	  filet,	  ponto	  de 	  pano,	  ponto	  torcido	  ou	  ponto	  raso,	  ponto	  
de	   Dieppe,	   ponto	   de	   virgem,	   ponto	   enviesado,	   ponto	   quadrado,	   ponto	   quadrado	  
cansado	   trancinha,	   aranhas,	   ponto	   de 	   espírito 	   (folhas	   ou	   pas=lhas).	   Execução	   de	  
tranças	  e	  espigas.	  

Oficina	  [de]	  Rendeira

2º	  ano	  (10	  horas

Entremeios	  –	  cantos	  –	  e	  aplicações.

Rendas	  simples.
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Oficina	  [de]	  Rendeira

3.º	  ano	  (15	  horas)

Várias	  Rendas	  de	  Bilros	  das	  diversas	  regiões	  de	  Portugal.

Oficina	  [de]	  Rendeira

4.º	  ano	  (20	  horas)

Desenvolvimento	  das	  Rendas	  da	  própria	  região.

1.º	  ano	  [–]	  Oficina	  	  

Rendas

Material	  e	  utensílios

Material 	  –	   Linhas 	  [de]	  diversas	  grossuras,	   fio	  de	  seda,	   de	   linho	  e	  de 	  algodão,	   cores	  
branco	  e	  cru	  –	  (para	  as	  diversas	  rendas	  de	  bilros)[.]

Utensílios	   –	   Almofada 	  –	   suporte	  para	   a	   almofada 	  –	   alfinetes 	  de	   bilros 	  –	   (padrão),	  
piques.

ef

Tranças	  e	  espigas	  e	  redes[.]

Entremeio	  –	  Renda	  –	  Contos	  –	  fechos[.]

	  [Oficina	  de	  Rendeira	  –	  modelo	  pedagógico	  2]*

Oficina	  Rendeira

1.º	  ano	  (10	  horas)

Nomenclatura 	   geral	   dos 	   utensílios	   da	   oficina	   e 	   utensílios 	   da 	   oficina	   e	   material 	   –	  
almofada	  –	   suportes	  –	   bancos	  –	   agulha	  de	  picotar	   –	   alfinetes 	  –	  bilros	  –	   Escolha 	  dos	  
bilros	  segundo	  a	  grossura	  da	  Renda	  que	  se	  vai	  executar	  –	  

Fios	  –	  algodão	  –	  linho	  (branco	  e	  creme)[,]	  seda.

Picos	  –	  colocação	  dos	  picos	  na	  almofada.

Ensino	  de	  Pontos	  –	  meio	  ponto	  –	  Ponto	  inteiro,	  ponto	  mal	  trocado	  –	  ponto	  de	  paninho	  

Demonstração	  em	  exercícios 	  com	  as	  combinações 	  destes	  pontos	  empregando	  fio	  de	  
algodão	  ou	  linho	  grosso	  –
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Oficina	  Rendeira

2º	  ano	  (10	  horas)

Aprendizagem	  dos 	  pontos 	  seguintes:	  Tranças 	  –	  Ponto	  de 	  rede	  –	  ponto	  de	  palhinha	  –	  
ponto	  de	  filigrana	  ou	  ponto	  português	  [-‐]	  ponto	  de	  Virgem.

Execução	  de	  rendas	  com	  a	  aplicação	  dos	  pontos	  estudados,	  empregando	  fio	  de	  linho.

Oficina	  Rendeira

3.º	  ano	  (15	  horas)

Aprendizagem	   dos	   pontos 	  seguintes:	   Ponto	   quadriculado	   –	   ponto	   de 	   tule	   –	   ponto	  
inteiro	  -‐	  Ponto	  de	  Bruxelas	  -‐	  Ponto	  de	  Valenciennes	  –	  Pos=lhas	  e	  Picotos	  –.

Execução	  de	  rendas	  com	  a	  aplicação	  destes	  pontos,	  empregando	  fio	  de	  linho	  fino	  –

Execução	  de 	  pequenas	  peças	  completas 	  –	   lenços	  –	  naperons,	   cabeções[,]	  cabeções[,]	  
etc.

Oficina	  Rendeira

4.º	  ano	  (20	  horas)

Execução	  de	  peças	  completas 	  com	  grande	  desenvolvimento	  e 	  diversidade	  de 	  pontos 	  –	  
toalhas	  de	  mesa	  –	  Lenços	  –	  serviços	  de	  chá,	  etc.

Rendas	  executadas	  com	  fio	  de	  seda	  –	  punhos,	  cabeções,	  leques	  –	  etc.	  –

[Uma	  arguência	  pedagógica	  –	  esboço	  preliminar]*

Cumprimentos

Dia	  da	  Ascensão

(Espiga)

Dificuldades	  em	  ser	  arguente	  de	  uma	  tese	  como	  esta.

A	   candidata	   não	   urdiu	   a	   sua	   tese 	   sobre	   rendas 	   e	   bordados 	   com	   os 	   costumados	  
materiais 	  de	  linha	  D.	  M.	  C.	  de 	  12	  a 	  70	  para	  bilros,	  de 	  linha 	  d[e]’Alsácia	  de	  10	  a 	  40	  para	  
rendas 	  de 	  agulha 	  e	   de	   linha	  d[e]’Irlanda 	  (de 	  20	   a	  200)	   para	   rendas 	  de	  agulha,	   de	  
cordonnet	  de	  linhas	  torcidas 	  para 	  guipures	  e 	  que 	  vão	  de 	  1	  a	  200	  e 	  até 	  700,	  com	  linhas	  
de	  retroz	  da 	  Alsácia,	  de 	  5	  a 	  100,	  para 	  bilros,	  mas 	  descobriu,	  para 	  a 	  construção	  da 	  sua	  
tese	  quase	  invulnerável,	  mais	  uma	  outra	  linha	  –	  a	  linha	  Maginot!...
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do	   Ensino	   Técnico	   Profissional;	   in	   Arquivo	   Histórico	   da	  Casa-‐Museu	   de	   Leal	   da	  Câmara	   (ortografia	   e	  
pontuação	  revistas	  e	  actualizadas).



A	  tese,	  que	  é	  um	  verdadeiro	  tratado,	  é 	  composta	  de	  várias 	  partes,	  sendo	  a 	  sua 	  quase	  
totalidade	  feita	  de	  eruditas	  transcrições,	  comprovando	  que	  estas	  prá=cas	  femininas 	  de	  
bordar	  e 	  rendilhar	  datam	  de 	  [há]	  milénios 	  e	  não	  nasceram	  nas 	  actuais 	  revis=nhas	  da	  
especialidade,	  desde	  as	  nossas	  portuguesas 	  até 	  às 	  mani	  di	  faO	  e 	  outras 	  mon	  ouvrage,	  
de	  várias	  nacionalidades.

A	  1.ª	  Parte 	  é 	  composta	  de 	  transcrições	  de 	  estudos	  da 	  Pré-‐História 	  e	  da 	  História 	  an=ga	  
e	  assim	  temos 	  a	  visão	  de 	  que,	  já	  nas	  épocas 	  neolí=ca	  e	  paleolí=ca,	  se	  faziam	  bordados	  
e	  que	  as 	  artes 	  de	  bordadora 	  e	  até	  de	  rendeira 	  acompanham	  os 	  períodos	  do	  Velho	  
Testamento,	   para 	  o	  que	  transcreve 	  numerosos 	  versículos 	  da	  Bíblia:	   os 	  Provérbios	  de	  
Salomão	   –	   o	  CânOco	   dos	   CânOcos	   e	  o	  Eclesiastes.	   Transcreveu	  também	  trechos 	  das	  
Metamorfoses	  de	  Ovídio,	  da	  Ilíada	  e	  da	  Odisseia	  de	  Homero.

Nota-‐se,	  logo	  para 	  começar,	  que	  o	  estudo	  principia 	  pela 	  História 	  e	  passa 	  depois	  para	  a	  
Pré-‐História,	   o	  que 	  não	  é 	  lógico,	  pois	  o	  Homem	   fóssil	  é 	  anterior	   a 	  Salomão	  e	  talvez	  
=vesse	  convindo	  apresentar	  primeiro	  a	  parte	  pré-‐histórica	  e	  depois	  a	  [parte]	  histórica.

(A	  Bíblia	  não	  se	  discute	  –	  os	  dogmas	  não	  se	  contestam	  –	  A	  sua 	  interpretação	  é	  que	  é	  
discujvel.)

A	  candidata 	  con=nua 	  a	  fazer	   transcrições	  históricas 	  através	  de	  variadíssimas	  páginas,	  
mas	  seguindo	  uma	  ordem	  arbitrária,	   como,	  por	   exemplo,	   [na]	  página	  13,	   falando	  do	  
esplendor	   dos	  bordados	  no[s]	   século[s]	   XVI	   e	  XVII,	   para,	   imediatamente 	  na 	  mesma	  
página,	  a 	  linhas 	  16	  –,	  nos	  falar	  da	  invasão	  da 	  Península	  pelos 	  mouros,	  [o]	  que	  poderia	  
ter	  sido	  apresentado	  no	  seu	  devido	  lugar	  e,	  sem	  mudar	  de	  capítulo,	  na 	  mesma 	  página,	  
nos 	  fala 	  das 	  artes 	  dos 	  tempos 	  medievais 	  em	  Portugal,	   sempre	  transcrevendo,	  desta	  
vez,	  Pinheiro	  Chagas	  e	  o	  Padre	  Francisco	  Manuel	  Alves	  (Abade	  do	  Baçal).	  

Sem	  nenhuma 	  divisão	  de 	  capítulos,	  defeito	  de 	  que	  enferma 	  toda	  a 	  tese,	   a	  candidata	  
passa	  para	  os 	  tapetes	  de	  Arraiolos,	  não	  citando,	  desta 	  vez,	  autores,	  mas	  demonstrando	  
que 	  estudou	  conscienciosamente	  os 	  trabalhos	  magníficos	  sobre	  tapetes	  d[e]’Arraiolos	  
feitos	  por	  Dom	  Sebas=ão	  Pessanha,	  Doutor	  Júlio	  Dantas,	  Manso	  Tavares	  e	  outros.

E	  cá 	  chegamos 	  até	  à 	  página	  15	  da 	  tese	  –,	  onde 	  entramos	  no	  Algarve	  sem	  ter	  mesmo	  de	  
atravessar	  as 	  Serras 	  de 	  Monchique	  ou	  Caldeirão,	  que 	  o	  separam	  do	  Alentejo,	  enquanto	  
a 	   candidata	   nem	   sequer	   fez	   uma 	  pequena	   indicação	   de	   capítulo	   com	   um	   simples	  
asterisco	  ou	  [uma]	  cruzinha	  e,	  assim,	  diz	  tudo	  a	  seguir:

“Nestes	  tapetes 	  d[e]’Arraiolos,	  usavam-‐se	  17	  cores,	  não	  entrando,	  no	  entanto,	  mais 	  de	  
10	  em	  cada	  peça,	  predominando	  7.	  Muitas	  outras 	  aplicações	  são	  dadas	  à	  lã 	  em	  toda	  a	  
região.

No	  Algarve,	  o	  bordado	  mais	  =picamente	  regional	  é	  o	  filó	  –	  etcoetera.”	  

E	   cá 	  chegamos 	  à 	  página	  16,	   onde	  encontramos 	  a	  mais 	  ousada	  fantasia 	  corográfica.	  
Desta 	  vez,	   a	  candidata	  abriu	  um	  capítulo	  com	  o	  seu	  respec=vo	  jtulo:	  “No	  Minho”	  e	  
dedica[-‐o]	  aos 	  riquíssimos	  bordados 	  do	  Minho	  –	  apenas 	  9	  linhas 	  de	  prosa,	  dá	  um	  pulo	  
aos 	  Açores,	  um	  sal=nho	  à	  Madeira,	  onde	  descreve	  os 	  seus 	  caracterís=cos	  bordados,	  e	  
assim	   vai 	   até 	   [a]	   páginas	   18,	   onde 	   volta	   a 	   dedicar	   4	   linhas 	   muito	   escassas	   à	  
policromada	  e	  rica	  tecelagem	  minhota.

Sempre 	   sem	   divisão	   de 	   capítulos,	   passa	   para 	   Trás-‐os-‐Montes,	   onde	   se 	   ocupa 	   da	  
indústria	   da 	   seda	   em	   Bragança,	   mas 	  seguindo	   sempre 	  o	   processo	   de 	   compilação,	  
transcrição	  e	  citação	  durante	  as	  páginas	  18,	  19,	  20	  e	  21.
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Con=nuando	  a 	  série	  de	  citações,	  vai 	  descrevendo	  a 	  tecelagem,	  a 	  indústria 	  do	  linho	  e	  
[do]	  cânhamo,	  e	  a	  cerâmica	  transmontanas.

No	   capítulo	   dedicado	   às 	  Beiras,	   a	   candidata 	   faz	   um	   estudo	   bastante	   perfeito	   dos	  
bordados 	  a	  frouxo	  –	  ditos 	  de	  Castelo	  Branco	  –	  e,	  como	  não	  traz	  referências	  à	  fonte 	  de	  
colheita,	  podemos	  felicitar	  a	  autora.

Rendas

[As]	   Páginas 	  29-‐30-‐31	   são	   citações,	   aliás,	   muito	   interessantes,	   sobre 	   a	   História 	  da	  
renda	  em	  Portugal,	  o	  que	  demonstra	  as	  qualidades	  do	  estudo	  e	  a	  cultura	  da	  candidata.

Mas 	  confesso	  que	  não	   compreendo	  o	   úl=mo	   período	   da	   página	  32,	   a	   respeito	   da	  
confecção	  de	  rendas	  no	  interior	  do	  país.	  

A	   candidata 	  começa	  por	   afirmar	   que	  as 	  rendas 	  de	  bilros	  se	  confeccionam	   não	  só	  à	  
beira	  mar,	  mas	  em	  todo	  o	  país.

Afirma	  ainda 	  o	  seu	  convencimento	  [de]	  que 	  as 	  províncias 	  interiores 	  deviam	  conhecer	  
as 	  rendas 	  de 	  bilros 	  por	  intermédio	  de	  Espanha,	  mas 	  =ra	  a 	  inesperada	  conclusão	  de 	  que	  
esses	  mesmos	  povos 	  interiores 	  viviam	  isolados 	  do	  país,	  não	  sendo,	  pois,	  de 	  crer	  que	  ali	  
chegassem	  as	  rendas	  –.

E	  está	  tão	  segura 	  do	  que	  afirma,	  que	  diz:	  «vários 	  são	  os 	  mo=vos 	  em	  que 	  assentamos	  e,	  
para	  maior	  confirmação	  do	  que	  deixamos	  dito,	  passamos 	  a	  fazer	  um	  pouco	  a 	  história	  
de	  uma	  santa	  que	  tem	  uma	  renda	  das	  mais	  an=gas	  que	  conhecemos».

Con=nuam	   páginas 	   de	   citações 	   e	   descrições 	   eruditas,	   explanando-‐se	   nos	  
conhecimentos 	   técnicos 	  e	   enciclopédicos,	   e 	  chega,	   por	   fim,	   a 	  páginas 	  41,	   à	   parte	  
puramente	  descri=va 	  da 	  sua 	  tese,	   onde	  se	  ocupa	  da	  orientação	  que	  entende	  dar	  ao	  
ensino	  da	  renda	  no	  curso	  de	  rendeira,	  o	  que	  é,	  afinal,	  a 	  parte 	  que	  mais	  nos	  interessa	  
dentro	   da	   sua	   tese,	   porque	   trata 	   do	   ensino	   deste 	   oMcio	   nas	   escolas 	   técnicas	   da	  
especialidade.

“–	  Como	  entendemos	  dever	  orientar-‐se	  um	  curso	  de	  rendeiras.	  

“Da	   nossa	   breve	   estada	   na	   Escola	   Industrial	   de	   Vila 	   do	   Conde,	   como	   professora	  
provisória,	  ficou-‐nos	  a	  convicção	   de	  ser	   da	  maior	  u=lidade	  que	   as	  alunas	  comecem	   a	  
aprendizagem	  de	  rendas	  de	  bilros	  desde	  a	  mais	  tenra	  idade,	  isto	  é,	  dos	  três	  aos	  4	  anos”.

Quer	   dizer,	   a	  candidata	  entende 	  começar	   a	  aprendizagem,	  dentro	  do	  plano	  do	  curso	  
industrial 	  das 	  rendeiras,	  desde	  os 	  3	  anos	  e	  até 	  “a	  própria	  produção	  poderá	  ter	  saída	  no	  
Comércio,	  pois	  serão	  espiguilhas	  que	  têm	  consumo	  no	  mercado”.

Este 	  desejo	  da 	  candidata	  poderá	  ser	   sa=sfeito	  na 	  Escola 	  Infan=l,	   mas	  não	  na	  Escola	  
Técnica	  Industrial,	  onde	  o	  §	  único	  do	  ar=go	  [n.º]	  227	  do	  Decreto	  [nº.]

20420	  determina	  que	  a	  idade	  mínima 	  de	  entrada 	  para	  a 	  Escola	  seja	  aos 	  8	  anos,	  para	  
que,	   durante	   4	   anos,	   isto	   é,	   até	  aos 	  12	   anos,	   a 	  criança 	  só	   aprenda	  a	  trabalhar	   na	  
oficina.

É	   aos	   12	   anos 	  que	   ela 	  começa 	  a 	   desenhar	   como	   qualquer	   outro	   aluno	   da	   Escola	  
Industrial,	  pois	  que,	  dos	  8	  aos	  12,	  só	  tem	  oficinas	  na	  Escola 	  Industrial,	  mas 	  frequenta	  a	  
instrução	  primária	  nas	  escolas	  próprias.

Como	   é	  que	  se 	  pode,	   portanto,	   estabelecer	   um	   curso	   industrial 	  com	   aplicação	   ao	  
Comércio	   e	  respec=va	  exploração	  do	  trabalho	  de	  crianças 	  de	  3	   anos,	   que 	  a	  lei 	  não	  
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consente,	  e	  muito	  bem,	  que	  estejam	  na	  Escola 	  e	  muito	  menos	  que	  trabalhem	  a 	  uma	  
idade	  em	  que	  só	  devem	  brincar,	  ainda	  que	  seja	  com	  bilros[?].

A	   tese	   é	   muito	   interessante,	   mas,	   pela 	   sua	   erudição	   e	   desenvolvimento,	   mais 	   se	  
prestaria 	  a	  uma 	  tese	  para 	  professor	   de 	  uma	  Escola	  de	  Artes 	  Decora=vas 	  do	  que	  para	  
uma	  simples 	  Escola	  Industrial,	   onde	  o	  tempo	  é	  pouco	  para	  ensinar	   a	  ler	   desenhos	  e	  
muito	  menos 	  para	   os 	   fazer	   com	   o	   desenvolvimento	   ornamental 	  que 	  é	   impossível	  
conseguir	   com	   uma	   hora	   por	   dia,	   pois	   a 	  organização	   do	   curso	   de 	   rendeira 	   indica	  
posi=vamente	  que,	   a 	  par=r	   do	   5.º	   ano,	   sejam	  ministradas	  6	   horas 	  de 	  Desenho	  por	  
semana.

É	   preciso	   não	   confundir	   arjfices 	   com	   ar=stas	   e 	  as 	  nossas	   Escolas 	  Técnicas 	  é 	  para	  
formar	   arjfices,	   operários	   e	  mestres,	   e,	   se,	   excepcionalmente,	   aparece	  um	   ar=sta,	  
esse	  vai	  para	  as	  Belas	  Artes.

As	  rendas	  e	  os	  pintores

Franz	   Halls	   –	   os 	  seus	   cabeções 	  e	   gargan=lhas 	  encanudadas 	  com	  guipures	   e	  outros	  
pontos	  de	  Veneza.

Tizziano	  –	  pinta	  a	  Duquesa	  d[e]’Urbino	  com	  um	  pei=lho	  de	  renda	  de	  Milão.

Rembrandt	  –	  no	  retrato	  de	  Guilherme	  de 	  Borgonha 	  faz	  destacar	   rendas 	  flamengas 	  no	  
fundo	  dos	  cabeções.

Van	  Dyck	   –	  nos 	  retratos 	  dos 	  Duques 	  de 	  Buckingham,	  pinta	  rendas 	  de	  Inglaterra	  e 	  de	  
Bruxelles	  –.

Velasquez	  –	  pinta,	  nos	  seus	  retratos,	  guipures	  e	  outras	  rendas.

Goya	  –	  pintou	  man=lhas	  nas	  suas	  Majas.

(Cirano)	  Retrato	  de 	  Bossuet	  pintado	  por	  Ribot	  com	  a 	  barra 	  da	  alva 	  em	  riquíssimo	  ponto	  
de	  França.

Largilliére	  –	  põe	  rendas	  d[e]’Alençon	  nos	  retratos	  da	  mulher	  e	  da	  filha.

Waueau,	  Chardin	  e	  Boucher	  cobrem	  de	  rendas	  os	  decotes	  das	  pastorinhas	  empoadas.

Na{er	  (o	  pintor	  das	  Rainhas)	  pinta	  rendas	  de	  França.

Madame	  Vigié	  Lebrun	  nos	  retratos	  da	  Duquesa	  d[e]’Orleães	  e	  de	  Maria	  Antonieta.

Solução	  de 	  con=nuidade	  durante	  a 	  Revolução	  [Francesa]	  e 	  as 	  Guerras 	  do	  Império,	  em	  
que 	  David,	  Gérard,	   Boilly,	  Proudhon	  –	   Ingres	  e	  Delacroix	   não	  puderam	  pintar	   rendas	  
porque	  havia[m]	  as	  batalhas.

Winterlanter	  –	  pintou	  o	  grupo	  da	  Imperatriz	  Eugénia	  e	  pôs	  damas 	  com	  seus	  [????]	  de	  
rendas,	  man=lhas	  e	  blondas.

Afonso	  Sanches	  Coelho	   –	   no	  retrato	  de 	  uma	  princesa,	   pinta 	  as 	  mangas,	   a 	  roupa 	  e	  a	  
frente	  do	  ves=do	  com	  guipure	  de	  Génova	  ou	  de	  Veneza	  –.

Vieira	   Lusitano	   –	  pinta	  rendas	  de	  França	  no	  retrato	  de 	  sua 	  mulher,	  Maria	  Madalena	  
Patrício.
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[Uma	  arguência	  pedagógica	  –	  esboço	  definidvo]*

Exame	  de	  Estado	  de	  Dona	  Maria	  Amélia	  Mesquita	  Cardoso

Dificuldades 	  em	  discu=r	   uma 	  tese	  desta	  ordem	  com	   uma 	  senhora	  que 	  sabe	  o	   que	  
escreveu	  e	  conhece	  perfeitamente	  o	  assunto.

Tanto	  mais 	  que	  a 	  candidata	  não	  urdiu	   a	  sua 	  tese	  sobre	  bordados	  e	   rendas	  com	  os	  
costumados	  materiais:	  as 	  linhas	  d[e]’Alsácia	  (de	  10	  a	  40)	  e	  as 	  linhas	  d[e]’Irlanda	  (de 	  20	  
a 	  200)	  para 	  rendas 	  de	  agulha.	  Tão	  pouco	  se	  serviu	  da	  conhecida	  cordonnet	   de 	  linhas	  
torcidas	  para	  guipures	  ou	  de	  linhas	  de	  retroz	  ou	  das 	  bem	  conhecidas	  linhas 	  para	  bilros	  
de	  12	  a	  70,	  da	  marca	  D.	  M.	  C..

Tenho	  a 	  impressão	  de	  que	  a	  candidata,	  ao	  urdir	  a 	  sua	  tese,	  se	  deve	  ter	  servido,	  não	  
dessas	   linhas	   quase	   impercepjveis	   de 	   linho,	   de 	   algodão	   ou	   de	   seda	   e	   que	   têm	  
produzido	  tantas 	  maravilhas	  de 	  graça 	  e	  de 	  leveza,	  tantos 	  e 	  tantos 	  bordados	  e	  rendas,	  
mas	  sim	  dessa 	  famosa	  linha 	  tão	  actual,	   linha	  invulnerável 	  e 	  inexpugnável!...	   a 	  linha	  
Maginot!...

Porque	  a 	  tese	  de	  que	  sou	  hoje	  o	  modesto	   arguente	  é	  uma	  autên=ca 	  fortaleza,	   um	  
verdadeiro	   tratado,	   composto,	   na 	   sua 	   maior	   parte,	   de	   eruditas 	   transcrições	   que	  
tendem	   a 	   comprovar,	   desde	   o	   início,	   que	   estas 	   prá=cas 	   femininas	   de 	   bordar	   e	  
rendilhar	   datam	   de	   [há]	   milénios	   e	   não	   nasceram	   nas 	   actuais	   revis=nhas	   da	  
especialidade,	  tanto	  nacionais	  como	  estrangeiras.

Devo	  confessar,	  desde	  já,	  que 	  a	  candidata 	  encara	  muito	  a	  sério	  esta 	  manifestação	  de	  
Arte	   –	   considerada	   como	   feminina,	   apesar	   de 	   haver	   muitos 	   homens	   que	   a	   têm	  
pra=cado.	  

A	  candidata	  apresenta-‐nos,	  na	  sua	  tese,	  através 	  de 	  numerosas 	  páginas 	  e 	  sob	  [a]	  forma	  
de	  transcrições,	  alguns 	  estudos	  da 	  Pré-‐História 	  e	  da 	  própria 	  História 	  e,	  assim,	  temos	  a	  
visão	  de	  que,	  já 	  nas 	  épocas 	  neolí=ca 	  e 	  paleolí=ca,	  se	  faziam	  bordados	  e 	  que	  as 	  artes 	  de	  
bordadora 	  e	  até	  de	  rendeira	  acompanharam	  os 	  períodos 	  bíblicos	  do	  Velho	  Testamento	  
-‐	  para	  o	  que 	  transcreve	  numerosos	  versículos 	  da	  Bíblia:	  o	  Livro	  dos	  Reis,	  os 	  Provérbios	  
de	   Salomão,	   o	  CânOco	   dos	  CânOcos,	   as	  crí=cas	  severas	  de	  Isaías 	  e	  de 	  Moisés	  e 	  até	  
vemos	  citado	  o	  Eclesiastes!...

Chegámos	  a	  julgar	  que	  a	  tese	  era	  sobre	  Teologia!...

Também	  se	  transcrevem	  trechos 	  das	  Metamorfoses	  de	  Ovídio,	  da 	  Ilíada	  e	  da 	  Odisseia	  
de	  Homero.

No	  meio	  deste	  verdadeiro	  labirinto	  de	  transcrições 	  eruditas,	  chegamos	  a	  pensar,	  para	  
nos 	  não	  perdermos	  entre 	  tão	  remotas	  e	  tão	  sagradas	  afirmações,	  pedir	  emprestado	  o	  
maravilhoso	  fio	  à 	  Ariana,	  para 	  ver	   se	  encontrávamos 	  a 	  saída 	  deste	  verdadeiro	  dédalo	  
de	  bordados	  e	  de	  rendas…
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*	  Rascunho	  manuscrito	  autógrafo	  original	  defini=vo	  não	  assinado	  e	  não	  datado	  (Novembro	  de	  1937)	  de	  
arguência	  da	  tese	  “Bordados	  e	  rendas	  –	  indústrias	  afins”	  de	  ap=dão	  cienjfico-‐pedagógica	  de	  exame	  de	  
Estado	  de	  Maria	  Amélia	  de	  Mesquita	  Cardoso,	  por	  Leal	  da	  Câmara	  como	  vogal	  de	  júri	  dos	  1º	  e	  4º	  grupos	  
do	   Ensino	   Técnico	   Profissional;	   in	   Arquivo	   Histórico	   da	  Casa-‐Museu	   de	   Leal	   da	  Câmara	   (ortografia	   e	  
pontuação	  revistas	  e	  actualizadas).



Pois,	   logo	   ao	   começo	   da	   tese,	   se	   nota,	   uma 	   pitoresca	   arrumação	   dos 	   assuntos	  
tratados:	   –	   começando	  a	  candidata 	  por	   se 	  ocupar	   de	  assuntos	  da 	  História 	  para,	   só	  
depois,	  se	  ocupar	  da 	  Pré-‐História,	  o	  que	  nos 	  não	  parece	  lógico,	  pois 	  o	  Homem	  fóssil 	  foi	  
certamente	  anterior	  a	  Salomão!...

Nós 	  dizíamos,	  há	  pouco,	  que 	  a	  candidata 	  parece 	  ter	  querido	  fazer	  uma	  tese	  indiscujvel	  
e	  invulnerável	  e,	  assim,	  apresenta-‐nos	  numerosas	  páginas	  com	  transcrições	  sagradas.

Ora,	  a 	  Bíblia 	  não	  se 	  discute.	  Os 	  dogmas 	  não	  se 	  contestam.	  Temos,	  portanto,	  de	  aceitar	  
e	  acatar	   [tudo]	  quanto	  se	  transcreve.	  Mas	  a 	  interpretação	  da	  Bíblia	  é	  que	  pode 	  ser	  
discujvel.

Por	  exemplo,	  poderão	  ter	   sido	  transcritos 	  versículos 	  com	  a 	  intenção	  de	  fundamentar	  
uma	  prova,	  quando	  esses	  versículos,	  porventura,	  não	  sejam	  base	  dessa	  prova.

Assim	   acontece	   com	   os	   versículos	   de	   17	   a	   20	   do	   III	   Livro	   dos	   Reis 	   (capítulo	   VII),	  
respeitante	  à	  construção	  do	  Templo,	   e	  que	  a	  candidata 	  transcreve	  para 	  dar	  a 	  prova	  
[de]	  que	  já	  havia	  rendas	  nessa	  época:

“E	   via-‐se,	   como	   uma	  espécie	  de	   rede	  de	  cadeias	   entrelaçadas	  umas	   nas	  outras,	   com	  
admirável	  ar=Mcio.	  Ambos	  os	  capitéis 	  eram	  fundidos:	  havia	  sete	  ordens	  de	  malhas	  num	  
capitel	  e	  outras	  sete	  no	  outro	  capitel.

E	  rematou	  as	  colunas	  com	  duas	  ordens	  de	  romãs	  ao	  redor	  de	  cada	  uma	  das	  malhas,	  para	  
cobrir	  os	  capitéis	  que	  estavam	  ao	  alto:

E	  o	  mesmo	  fez	  no	  segundo	  capitel…	  e,	  além	  disto,	  no	  alto	  das	  colunas,	  sobre	  as	  malhas	  
(‘re=acula’,	  ‘redes’,	  diz	  o	  la=m),	  outros 	  capitéis	  proporcionados	  à	  medida	  da	  coluna,	  na	  
circunferência,	   porém,	   do	   segundo	   capitel,	   havia	   duzentas	   romãs	   postas	   em	   duas	  
ordens”.

A	  candidata	  parece	  julgar	   e 	  querer	   provar	   que,	   ao	  alto	  das 	  colunas,	   se 	  =nham	  posto	  
umas 	  redes 	  e	  malhas,	  ou	  sejam,	  rendas,	  e	  até,	  para 	  que	  não	  haja 	  engano,	  cita 	  a 	  palavra	  
malha,	  em	  la=m	  –	  reOacula,	  termo	  arcaico	  subs=tuído,	  mesmo	  em	  la=m,	  pela 	  palavra	  
reOcula,	  de	  reOculum	  –	  reOculi.

Ora,	  essa 	  tal 	  renda	  ou	  rede	  ou	  malha 	  era	  de	  bronze	  e	  =nha 	  sido	  fundida 	  pelo	  arjfice	  
de	  que	  fala 	  a 	  Bíblia,	   o	  fundidor	   Hirão,	   que	  o	  Rei 	  Salomão	  mandara 	  vir	   de	  Tiro	  para	  
realizar	  em	  fundição,	  e	  não	  em	  renda,	  os	  capitéis 	  magníficos	  do	  Templo	  e	  nos 	  quais	  se	  
viam,	   entre 	   outros 	   elementos	   decora=vos,	   tais 	   como	   cadeias 	   e	   romãs,	   um	  
encanastrado	   re=cular,	   uma	   grade	   que	   foi,	   por	   assim	   dizer,	   a 	   avó	   das	   re=culas	  
decora=vas	  que 	  a	  arquitectura 	  usou	  no[s]	  século[s]	  XVII 	  e	  XVIII	  e	  que 	  nós,	  portugueses,	  
também	  =vemos,	   até	  nos 	  móveis 	  de	  Dom	  João	  V,	  onde	  se 	  vêem	  encanastrados	  que	  
nós	  mesmos	  chamamos	  re=culas	  e,	  outras	  vezes,	  rótulas.

Para	   dar	   um	   exemplo	   da	   errada	   interpretação	   do	   versículo,	   lembremo-‐nos 	   da	  
esplêndida	  descrição	  da 	  janela 	  do	  Convento	  de	  Cristo	  [de 	  Tomar]	  feita 	  por	  Ramalho	  
Or=gão	   e	   imaginemos 	  que,	   daqui	   por	   uns	  mil 	  anos,	   apareça	  um	   candidato	   a	   este	  
género	  de	  professorado	  a 	  afirmar	  que	  a 	  janela,	  de 	  autên=ca 	  pedra,	  era	  uma 	  cor=na 	  em	  
renda	  de	  bilros!...	  	  	  

A	  candidata 	  con=nua 	  a	  fazer	   transcrições	  históricas 	  através	  de	  variadíssimas	  páginas,	  
mas	  quase 	  sempre	  seguindo	  uma	  ordem	  arbitrária,	  como,	  por	  exemplo,	  a 	  páginas 	  13,	  
quando	  fala	  do	  esplendor	  dos	  bordados	  no[s]	  século[s]	  XVI	  e 	  XVII,	  para,	  imediatamente	  
na	  mesma	  página,	   a 	  linhas	   16	   –,	   nos	   falar	   da 	  invasão	   da	  Península	   [Ibérica]	   pelos	  
mouros,	  [o]	  que	  poderia	  ter	  sido	  apresentado	  no	  seu	  devido	  lugar.
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Mas,	  logo	  depois,	  sem	  sequer	  mudar	  de	  capítulo,	  na	  mesma	  página,	  nos	  fala	  das	  artes	  
medievais 	  em	  Portugal,	  mas 	  sempre	  transcrevendo	  e 	  dizendo	  francamente	  de 	  onde	  
transcreve	  e,	  desta	  vez,	  cita	  Pinheiro	  Chagas	  e	  o	  Padre	  Francisco	  Manuel	  Alves.	  

Sem	  nenhuma 	  divisão	  de 	  capítulos,	  defeito	  de	  que	  enferma	  toda	  a 	  tese,	   a	  candidata	  
passa	   para 	   os	   tapetes 	   de	   Arraiolos 	   –	   não	   citando,	   desta	   vez,	   autores,	   mas	  
demonstrando	   que	   estudou	   conscienciosamente 	   os	   trabalhos 	   magníficos	   sobre	  
tapetes 	  de	  Arraiolos 	  feitos 	  por	   Dom	   Sebas=ão	   Pessanha,	   por	   Manso	   Tavares,	   pelo	  
Doutor	  Júlio	  Dantas,	  e	  outros.

E	   cá 	  vamos	  na	  página 	  15	   da	   tese,	   onde	  entramos	  no	   Algarve,	   sem	   ter	   mesmo	   de	  
atravessar	   as 	  Serras 	  de	  Monchique	   e	   [do]	   Caldeirão,	   que	   o	   separam	   do	   Alentejo,	  
enquanto	  a 	  candidata	  nem	   sequer	   fez	   uma	  pequena 	  indicação	  de	  capítulo	  com	  um	  
simples	  asterisco	  ou	  [uma]	  cruzinha	  e,	  assim,	  diz	  tudo	  a	  seguir	  e	  de	  um	  só	  folego:

“Nestes	  tapetes	  de	  Arraiolos,	  usavam-‐se	  17	  cores,	  não	  entrando,	  no	  entanto,	  mais 	  de	  10	  
em	   cada	   peça,	   predominando	   7.	  Muitas	  outras	  aplicações	   são	   dadas	  à	   lã	  em	   toda	  a	  
região.

No	  Algarve,	  o	  bordado	  mais	  =picamente	  regional	  é	  o	  filó...”

E	   cá 	   chegamos 	   à	   página	   16,	   onde 	   encontramos 	   a	   mais 	   ousada 	   das	   fantasias	  
corográficas 	  e 	  a 	  uma	  forma 	  ver=ginosa 	  de	  viajar	  que	  é 	  impossível	  realizar,	  mesmo	  em	  
aeroplano	  em	  tão	  pouco	  tempo!...

Desta 	  vez,	   a	  candidata 	  abriu	   um	  capítulo	  com	   o	  seu	   respec=vo	  jtulo:	   “No	  Minho”.	  
Estamos,	   portanto,	   na 	  linda	  região	  minhota 	  e	  a 	  candidata 	  dedica,	   de	  facto,	   umas 	  9	  
linhas 	  de	  prosa 	  aos	  riquíssimos 	  bordados	  do	  Minho,	  mas,	   imediatamente 	  dentro	  do	  
mesmo	  capítulo,	  dá	  um	  pulo	  aos 	  Açores,	  um	  sal=nho	  à	  Madeira,	  onde	  descreve	  os 	  seus	  
caracterís=cos 	  bordados,	  e	  assim	  vai	  até	  [a]	  páginas	  18,	  onde 	  volta,	  com	  saudades,	  ao	  
Minho	  e	  dedica	  mais	  quatro	  escassas	  linhas	  à	  policromada	  e	  rica	  tecelagem	  minhota…

E,	   depois,	   sem	   divisão	   de	   capítulos,	   passa 	  para 	  Trás-‐os-‐Montes,	   onde	   se	  ocupa	  da	  
indústria	  da	  seda	  em	  Bragança,	  mas	  seguindo	  sempre	  o	  processo	  de 	  compilações,	  de	  
transcrições	  e	  de	  citações,	  durante	  as	  páginas	  18-‐19-‐20	  e	  21.

Con=nuando	  a 	  série	  de	  citações,	  vai 	  descrevendo	  a 	  tecelagem,	  a 	  indústria 	  do	  linho	  e	  
[do]	  cânhamo,	  e	  a	  cerâmica	  transmontanas.

No	   capítulo	   dedicado	   às 	  Beiras,	   a	   candidata 	   faz	   um	   estudo	   bastante	   perfeito	   dos	  
bordados	  a	   frouxo,	   ditos 	  de	  Castelo	  Branco,	   e,	  como	  não	  traz	   referências,	   podemos	  
felicitar	  muito	  sinceramente	  a	  autora.

E	  chegamos 	  às 	  rendas:	  As	  páginas 	  29-‐30	  e 	  31	  são	  citações 	  –	  aliás,	  muito	  interessantes,	  
sobre 	  a	  História	  da	  renda	  em	  Portugal,	  e	  que	  demonstra[m]	  a	  cultura 	  e	  [as]	  qualidades	  
de	  estudo	  da	  candidata.

Mas 	  confesso	  que	  não	   compreendo	  o	   úl=mo	   período	   da	   página	  32,	   a	   respeito	   da	  
confecção	  de	  rendas	  no	  interior	  do	  país.	  

A	   candidata 	  começa	  por	   afirmar	   que 	  as 	  rendas 	  de	  bilros 	  se	  confeccionam	  não	   só	   à	  
beira	  mar,	  mas	  em	  todo	  o	  país.

Afirma	  ainda	  o	  seu	  convencimento	  de 	  que	  as 	  províncias 	  interiores	  deviam	  conhecer	  as	  
rendas	  de	  bilros	  por	   intermédio	  da	  Espanha,	  mas	  =ra 	  a	  inesperada	  conclusão	  de	  que	  
esses	   mesmos	   povos 	   interiores 	   viviam	   isolados,	   não	   sendo,	   pois,	   de	   crer	   que	   ali	  
chegassem	  [as]	  rendas!...
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E	  a 	  candidata 	  está	  tão	  segura	  do	  que	  afirma	  que	  até	  diz:	   «vários 	  são	  os 	  mo=vos 	  em	  
que 	  assentamos 	  e,	  para	  maior	   confirmação	  do	  que	  deixamos	  dito,	  passamos 	  a 	  fazer	  
um	   pouco	  a 	  história	  de	  uma 	  santa	  que	   tem	   uma	  das 	  mais	  an=gas 	  rendas 	  que	  [se]	  
conhece».

Com	  franqueza,	  não	  se 	  percebe	  se 	  os 	  povos	  do	  interior	  conhecem	  as 	  rendas	  vindas 	  de	  
Espanha	   ou	   se	   as 	   não	   conhecem,	   pelo	   facto	   de	   não	   chegarem	   rendas	   até	   esses	  
povoados…

Con=nuam	   páginas 	   de	   citações 	   e 	   de 	   descrições	   eruditas,	   explanando-‐se 	   em	  
conhecimentos 	   técnicos 	   enciclopédicos 	   e	   chega,	   por	   fim,	   a 	   páginas 	   41,	   à 	   parte	  
puramente	  pessoal 	  da	  sua 	  tese,	   na 	  qual 	  se	  ocupa	  da	  orientação	  que	  entende 	  dar	  ao	  
ensino	  da	  renda	  no	  curso	  de	  rendeira,	  o	  que	  é,	  afinal,	  a 	  parte 	  que	  mais	  nos	  interessa	  
desta 	  tese,	  porque	  este	  Exame	  de	  Estado	  é	  para 	  professora 	  e 	  este	  final 	  da 	  tese 	  trata,	  
de	  facto,	  do	  ensino	  deste	  oMcio	  nas	  escolas	  técnicas	  da	  especialidade.

A	   candidata	  começa	  por	   dizer:	   “–	  Como	  entendemos 	  dever	   orientar-‐se 	  um	  curso	  de	  
rendeiras”.	  

E	   explica:	   “Da	   nossa	   breve	   estada	   na 	   Escola	   Industrial 	   de	   Vila 	   do	   Conde,	   como	  
professora	  provisória,	   ficou-‐nos 	  a 	  convicção	  de	  ser	   da 	  maior	   u=lidade 	  que	  as	  alunas	  
comecem	  a 	  aprendizagem	  de 	  rendas	  de 	  bilros 	  desde	  a 	  mais 	  tenra 	  idade,	   isto	  é,	   dos	  
três	  aos	  4	  anos”.

Quer	   dizer	   que 	  a	  candidata	  entende 	  começar	   a	  aprendizagem,	   dentro	  do	  plano	  do	  
curso	  industrial 	  de 	  rendeira,	  desde	  os	  3	  anos 	  e	  até	  diz	  que	  “a	  própria 	  produção	  poderá	  
ter	  saída	  no	  Comércio,	  pois	  serão	  espiguilhas	  que	  têm	  consumo	  no	  mercado”.

Esta 	  sugestão	  da	  candidata 	  poderá	  ser	  sa=sfeita	  na 	  Escola 	  Infan=l,	  mas 	  não	  na	  Escola	  
Técnica 	  Industrial,	  onde	  o	  §	  único	  do	  ar=go	  [n,º]	  227	  do	  Decreto	  [n,º]	  20420	  determina	  
que 	  a 	  idade	  mínima 	  de	  entrada	  para 	  a 	  Escola 	  seja	  aos	  8	   anos,	   para	  que,	   durante	  4	  
anos,	  isto	  é,	  até	  aos	  12	  anos,	  a	  criança	  só	  aprenda	  a	  trabalhar	  na	  oficina.

É	   aos 	  12	   anos 	  que 	  ela	  começa 	  a	  desenhar	   como	  qualquer	   outro	  aluno	  das	  Escolas	  
Industriais.

Dos	  8	  aos	  12,	  frequentará,	  portanto,	  a	  Escola	  Primária	  e	  as	  oficinas	  da	  Escola	  Industrial.

Como	  é	  que	  se 	  poderia 	  estabelecer	  um	  curso	  industrial 	  com	  aplicações 	  ao	  Comércio	  e	  
respec=va	  exploração	  do	  trabalho	  de 	  crianças	  de	  3	   anos,	  que 	  a	  Lei 	  não	  consente 	  que	  
estejam	   na	   Escola	  e	  muito	  menos 	  que	   trabalhem	   a	   uma	   idade 	  em	   que	   só	   devem	  
brincar	  –	  ainda	  que	  seja	  com	  bilros!...[?]

A	   tese	   é	   muito	   interessante,	   mas,	   pela 	   sua	   erudição	   e	   desenvolvimento,	   mais 	   se	  
prestaria 	  para	  uma	  tese	  para 	  professor	   de	  uma 	  Escola 	  que,	   infelizmente,	   ainda	  não	  
existe 	  em	  Portugal 	  –	  uma 	  Escola 	  de 	  Artes	  Decora=vas,	  para 	  onde	  transitassem,	  como	  
alunos,	  os	  diplomados	  das 	  Belas 	  Artes	  que	  desejassem	  especializar-‐se 	  em	  altas	  e	  sérias	  
Artes	  Aplicadas.

Não	  é 	  a	  preparação	  feita 	  em	  uma	  Escola	  Industrial,	  onde 	  o	  tempo	  é	  pouco	  para	  ensinar	  
a 	  ler	  desenhos 	  e 	  a 	  interpretá-‐los 	  que 	  chega 	  para	  uma	  especulação	  decora=va	  e	  com	  o	  
desenvolvimento	  ornamental	  que	  a	  renda,	  digna	  deste	  nome,	  necessita.

Não	  é 	  com	  uma	  pequena 	  hora 	  por	  dia,	  que	  é 	  o	  tempo	  previsto	  na	  organização	  deste	  
curso,	  pois 	  tem	  6	  horas	  de	  Desenho	  por	  semana 	  e 	  a 	  par=r	  do	  5º	  ano,	  que	  estas 	  alunas	  
poderão	   conseguir	   realizar	   desenhos 	   ornamentais 	   para 	   belas 	   rendas	   e,	   por	   este	  
mo=vo,	  nos 	  parece	  que 	  esta	  tese,	  feita,	  aliás,	  por	  uma	  senhora 	  que	  eu	  tenho	  a	  certeza	  
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que 	  sabe	  bastante 	  de	  rendas,	   deveria	  ter-‐se	  dedicado,	   em	  mais 	  páginas	  do	  que 	  as	  
escassas 	  que,	   nesse	   assunto,	   empregou,	   a 	  mostrar	   qual 	   deveria	   ser,	   a 	   seu	   ver,	   a	  
evolução	  dos	  conhecimentos	  de	  Desenho	  a	  ministrar	  neste	  curso	  de	  rendeira.

E	  até,	  se	  =vesse	  sido	  possível,	  intercalaria 	  uns 	  pequenos	  desenhos	  (=po)	  mostrando	  a	  
evolução	  desse	  ensino	  especial.

Bem	  sei	  que	  a	  candidata	  se	  preocupou	  deste	  assunto,	  pois	  diz,	  a	  páginas	  42:

“No	  1.º	  ano,	  a 	  aluna	  deverá	  desenhar	  graficamente	  todos	  os	  pontos	  de	  renda,	  exigindo-‐
se-‐lhe	  a	  maior	  correcção	  no	  traçado”.

Esta 	  sugestão	  é	  excelente,	  mas 	  subentende	  que	  a 	  aluna	  já	  estudou	  Desenho	  Geral,	  
pois	  a 	  execução	  gráfica	  destes 	  pontos,	  como,	  aliás,	  [de]	  todos 	  os 	  pontos 	  de	  costura,	  de	  
bordados 	  e 	  de 	  rendas,	  é	  a 	  transição	  lógica 	  do	  Desenho	  Geral,	  que,	  como	  o	  seu	  nome	  
indica,	  é	  geral,	  para	  um	  Desenho	  Especial,	  que	  é	  o	  Profissional.

A	  candidata	  con=nua 	  a 	  dar	  sugestões 	  para 	  o	  programa 	  e,	  assim,	  diz:	  «No	  2.º	  ano,	  fará	  
composições	  apenas 	  com	  a	  aplicação	  de 	  diferentes	  pontos,	  por	  meio	  de	  formas	  e	  de	  
combinações	  geométricas».

É	  ainda,	  no	  meu	  entender,	  uma 	  directa 	  derivante	  do	  Desenho	  Geral,	  pois 	  é 	  uma	  sua	  
directa	  e	  imediata	  aplicação.

Mas,	   até 	  aqui,	   estamos	  de	  acordo,	   porque 	  compreendemos 	  a	  evolução	   lenta,	   mas	  
firme,	  do	  ensino	  do	  Desenho	  [Geral]	  e	  [da]	  sua	  transformação	  em	  Profissional.

Mas 	  a	  candidata	  con=nua 	  a	  sugerir	  e	  diz:	  «Nos 	  anos	  seguintes,	   toda 	  a	  ornamentação	  
será	  bem	  aplicada	  e	  compreendida».	  E	  não	  diz	  mais	  nada!

É	  agora	  que 	  nós 	  começamos	  a	  não	  compreender	  justamente	  quando	  seria 	  interessante	  
saber-‐se	   como	   é 	  que	   um	   professor	   desta 	  especialidade	   consegue	   fazer	   evoluir	   os	  
conhecimentos 	  de	  Desenho	  por	  forma 	  a	  produzir	  desenhos 	  ornamentais 	  com	  flora	  e	  
fauna,	  com	  composição	  e 	  com	  noções	  de	  claro-‐escuro,	  pois 	  as	  rendas,	  sobretudo	  as 	  de	  
agulha	  e	  as	  próprias	  rendas	  de	  bilros,	  necessitam	  de	  bastantes	  contrastes.

A	  candidata	  tanto	  compreende	  que 	  existe	  um	  método	  especial 	  para 	  este	  ensino	  que	  
nos 	  diz,	  um	  pouco	  mais 	  adiante:	  «Devemos 	  ainda	  dizer	  que,	  entre 	  todos	  os	  métodos	  
que 	  conhecemos 	  para	  a	  representação	  gráfica	  destas 	  rendas,	  o	  que	  corresponde	  mais	  
ao	  nosso	  ponto	  de	  vista	  é	  o	  usado	  na	  Escola	  Industrial	  de	  Vila	  do	  Conde».

Mas 	  a 	  candidata	  não	  diz	  mais	  nada 	  e	  nós 	  con=nuamos 	  a 	  não	  saber	   quais 	  são	  esses	  
métodos 	  e	   qual 	  é 	  o	   tal 	  preferido	   e	   que	  corresponde 	  à 	  sua	   sugestão:	   “–	   Nos 	  anos	  
seguintes,	  toda	  a	  ornamentação	  será	  bem	  aplicada	  e	  compreendida”.

Talvez	   que	  esta	   tese 	  =vesse	  ganho	  vantagens 	  para 	  o	   ensino	   se	  a 	  candidata 	  =vesse	  
abandonado	   um	   pouco	  mais 	  a 	   Bíblia	   e 	   =vesse	   descido	   até	   à 	  modés=a 	  do	   ensino	  
industrial 	  da 	  renda	  e	  desenvolvesse 	  pedagogicamente	  esta	  tão	  interessante	  parte	  da	  
sua	  tese.

E,	  se 	  lhe	  parecesse	  que 	  a 	  rígida 	  pedagogia	  poderia 	  produzir	   uma	  tese	  sem	  espírito	  e	  
sem	  graça,	   subs=tuiria,	   de 	  preferência,	   às	  citações	  eruditas,	   lembrando-‐se	  de 	  que 	  é	  
uma	  ar=sta 	  e	  uma 	  mulher	  dis=nta	  e 	  que	  a 	  renda 	  foi 	  sempre	  o	  símbolo	  da 	  graça 	  mais	  
delicada	  e	  sub=l.

Que	  Cirano	  de 	  Bergerac	  atou	  à 	  ponta 	  da 	  sua 	  espada 	  o	  lenço	  de 	  rendas	  de	  Roxane 	  e 	  os	  
Cadetes	  da	  Gasconha 	  combateram	  e	  morreram	  heroicamente	  por	   esta	  bandeira	  de	  
fantasia,	  símbolo	  da	  graça	  feminina.
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A	  candidata,	  que	  é	  pintora	  e,	  para 	  mais,	  especializada 	  em	  pintura	  de 	  retratos,	  poderia	  
ter-‐se 	  lembrado	  dos 	  magníficos 	  cabeções	  e	  gargan=lhas 	  com	  guipures	  e 	  outros	  pontos	  
de	  Veneza	  que	  Frantz	  Halls	  pintou	  nos	  seus	  retratos.

Lembraria 	  o	  famoso	  pei=lho	  de	  renda 	  de	  Milão	  que	  aparece	  no	  retrato	  da	  Duquesa 	  de	  
Urbino,	  pintado	  por	  Tiziano.

Dos 	  finos 	  retratos	  dos 	  Duques	  de 	  Buckingham	  com	  rendas 	  de	  Inglaterra	  e 	  de	  Bruxelas	  
e	  que	  pintou	  esse	  grande	  aristocrata	  da	  pintura	  que	  se	  chamou	  Wan	  Dyck.	  

E	  dos 	  retratos	  de	  Velasquez,	   que	  não	  esquecia 	  as 	  rendas,	   como	  as	  não	  esqueceram	  
Largillière,	  Wa�eau,	  Chardin,	  Boucher,	  Na�er,	  Madame	  Vigier	  Lebrun,	  Winterlander,	  e	  
o	  grande	  Goya,	  que	  pintou	  esplêndidas	  man=lhas	  nas	  suas	  Majas	  misteriosas.

E	  não	  me	  esqueceria	  que 	  Afonso	  Lopes	  Coelho,	  Vieira 	  Lusitano	  e 	  tantos 	  outros 	  grandes	  
pintores 	  portugueses,	  entre 	  os	  quais 	  temos,	  nesta	  mesa,	  dois	  ilustres	  representantes,	  
também	  pintaram	  e	  ainda	  pintarão	  essa	  maravilha	  da	  leveza	  e	  da	  graça	  que	  é	  a	  renda.

A	   candidata	   termina 	   a 	   sua 	   tese	   por	   uma	   forma 	   que	   merece	   as 	   mais 	   sinceras	  
felicitações,	  pois 	  demonstra 	  que	  está	  integrada 	  nesta	  religião	  da 	  Arte,	  que	  é	  necessário	  
levar	  até 	  ao	  povo	  para 	  que	  ele	  usufrua	  desse 	  bem	  e	  desse	  es=mulante	  moral 	  e	  esté=co	  
que	  representam	  as	  Belas	  Artes.

Nenhuma	   concepção	   é 	   mais 	   simpá=ca 	   do	   que	   esta 	   de	   ver	   uma	   jovem	   ar=sta 	   e	  
professora	   ter	   a 	   coragem	   de	   afirmar	   que 	   a 	   Arte	   é	   uma	   necessidade	   e,	   como	   a	  
Literatura,	  uma	  força	  ac=va	  da	  Nação.

O	  seu	  apelo	  à	  beleza 	  traduzida	  em	  conforto,	  em	  higiene 	  e 	  em	  saúde 	  é 	  digno	  de 	  toda	  a	  
consideração	  por	   todos 	  aqueles 	  que 	  julgam,	  muito	  sinceramente,	   que	  estas 	  Escolas,	  
desenvolvendo	  as 	  técnicas	  especializadas 	  para	  cada	  oMcio	  e 	  o	  gosto	  generalizado	  pelas	  
coisas 	  belas,	   conseguirão,	   através 	   do	   cep=cismo	   geral,	   criar,	   pouco	   a 	   pouco,	   uns	  
trabalhadores 	  mais 	  sabedores	  e,	  ao	  mesmo	  tempo,	  mais	  compreendedores 	  do	  que	  é	  
este	  grande	  problema	  nacional	  do	  Futuro	  de	  Portugal.

Felicito,	  portanto,	  Vossa	  Excelência 	  pela	  bela 	  ideia 	  que	  teve	  de	  construir	  a 	  sua 	  tese,	  tão	  
erudita,	  à 	  volta 	  de	  um	  assunto	  diMcil 	  como	  o	  é	  a	  renda,	  que 	  já 	  tem	  largas	  tradições 	  de	  
Arte	  em	  Portugal	  e	  que	  é	  para	  desejar	  [que]	  seja	  desenvolvida	  convenientemente.	  

[O	  artesanato	  das	  rendas	  –	  referências	  bíblicas]*

Bíblia	  [–]	  III	  Livro	  dos	  Reis	  –	  Capítulo	  VII	  (construção	  do	  templo)	  –	  versículo	  17[:]

Et	  quasi	  in	  modum	  ré=s 	  et	  catenarum	  sibi	  invicem	  miro	  opere	   contentarum.	  Utrumque	  
capitellum	  columnarum	  fusile	  erat:	  septena	  versuum	  re=acula 	  in	  capitello	  uno	  et	  septena	  
reUacula	  in	  capitello	  altero.

E	  via-‐se	  como	  uma	  espécie 	  de 	  rede	  e	  de	  cadeias 	  entrelaçadas	  umas	  nas 	  outras,	  com	  
admirável 	  ar=Mcio.	  Ambos	  os	  capiteis	  das	  colunas	  eram	  fundidos:	  havia	  sete 	  ordens 	  de	  
malhas	  num	  capitel	  e	  outras	  sete	  no	  outro	  capitel.

Bíblia	  [–]	  III	  Livro	  dos	  Reis	  –	  Capítulo	  VII	  (construção	  do	  templo)	  –	  versículo	  20[:]
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Et	   rursum	  alia	  capitella	  –	   in	  sumitate	  columnarum	  de	   super	  justa	  mensuram	  columnae	  
reUacula:	  malogranatorum	  autem	  ducenU	  ordines	  erant	  in	  circuitu	  capitelli	  secundi[.]

E,	  além	  disto,	  no	  alto	  das 	  colunas,	  sobre 	  as 	  malhas 	  e 	  outros	  capiteis 	  proporcionados	  à	  
medida 	  das 	  colunas:	   na 	  circunferência,	   porém,	   no	   segundo	   capitel,	   havia 	  duzentas	  
romãs,	  postas	  em	  duas	  ordens.

ReOacula	  de	  ReOaculum	  –	  i	  (Dicionário	  la=no	  de	  Guicherat)[:]	  Grade[.]

Cícero[:]	  ReOculum	  –	  máscara	  feita	  de	  rede[.]

A	  grade	  no	  templo	  intermediaria	  entre	  o	  altar	  e	  o	  povo[.]	  

Plínio[:]	  ReOculus-‐i	  –	  pequena	  rede	  –	  a	  grade	  –	  a	  cancela	  –	  a	  gelosia[.]

ReOculatum	   opus	   –	   modo	   an=go	   de	   fazer	   paredes,	   em	  que	  os	   ladrilhos	  ou	   pedras	  
quadradas	  se	  sustentavam	  mutuamente,	  nos	  ângulos,	  formando	  xadrez[.]

[Apontamentos	   históricos	   sobre	   a	   indumentária	   feminina	   desde	   a	   andguidade	  
egípcia	  até	  Portugal	  em	  1914]*

Egipto

Toucado	  de	  Rainha	  com	  o	  símbolo	  da	  realeza,	  uma 	  víbora 	  enroscada	  de	  ouro	  e	  esmalte	  
colorido,	  plumas	  e	  folhas	  de	  lodão.

Frígia

Barrete 	  frígio,	   alto,	   quase	   cónico,	   com	   a	   ponta	   romba,	   encorpado	  e	   dobrado	   para	  
diante.	   Da 	  parte	  de	  trás	  desce 	  uma	  banda 	  larga	  e,	  aos 	  lado[s],	   tem	  orelhas,	   que	  se	  
atam	  por	  baixo	  do	  queixo.

Judeia

Cabelo	  frisado	  com	  pequenos 	  caracóis 	  sobre 	  a 	  testa.	  Faixa	  de 	  seda 	  enrolada 	  à 	  volta 	  da	  
cabeça.

Grécia

A	  túnica 	  de 	  tecido	  muito	  fino	  envolvia 	  a	  cabeça.	  As 	  senhoras 	  de	  dis=nção	  de 	  Tanagro	  
usavam	  um	  chapéu	  de	  aba	  redonda	  com	  a	  copa	  pon=aguda.

Roma

Manto	  chamado	  Pala,	  em	  que	  se	  envolviam	  e	  que	  se	  deitava	  pela 	  cabeça,	  formando	  
uma	  massa	  de	  pregas;	  algumas	  eram	  mesmo	  providas	  de	  um	  capuz.

104

*	   Documento	   pedagógico	   manuscrito	  autógrafo	   e	  dac=lografado	  heterógrafo,	  original,	  não	   assinado	   e	  
não	   datado	   (1935)	   (in	   Arquivo	   Histórico	   da	  Casa-‐Museu	   de	   Leal	   da	   Câmara;	   ortografia	  e	   pontuação	  
revistas	  e	  actualizadas).



As 	  damas 	  romanas 	  usavam	  também,	  como	  adorno	  da 	  cabeça:	  a 	  mitra,	  toucado	  de	  que	  
pendiam	   umas 	   pequenas	   faixas;	   o	   reOculum,	   coifa	   em	   forma	   de	   rede	   em	   que	  
envolviam	  os	  cabelos.

Ves?do	  do	  século	  XII

Cópia 	  de 	  uma	   iluminura 	  existente 	  no	  Bri=sh	  Museum	   [(inglês:	   “Museu	  Britânico”)],	  
segundo	   desenhos	   de	   Francisco	   de	   Holanda.	   Representa	   a 	   Rainha	   Dona	  Mafalda.	  
Toucado	  em	  rolo,	   coroa	  real 	  e	  manto.	   O	  manto	   prende	   com	  um	   firmal 	  (broche	  de	  
pedras).	   Tem	   pendente 	  da	   cinta 	  uma	  esmoleira	   (bolsa)	   decorada	   com	   um	   mo=vo	  
bordado	  a 	  ouro	  e	  pedras.	  O	  corpo	  do	  ves=do	  é 	  ajustado	  e	  abotoado	  à 	  frente.	  Mangas	  
justas 	  e 	  compridas.	  Saia	  rodada	  em	  toda 	  a 	  volta.	  Faixa 	  de	  seda 	  bordada	  e	  com	  franjas	  
apertada	  à	  frente	  com	  pontas 	  caídas.	  O	  manto	  é 	  de	  brocado,	   forrado	  de	  tecido	  liso	  
claro.	  Ves=do	  de	  brocado	  com	  flores	  muito	  decora=vas	  e	  em	  relevo.

Ves?do	  do	  século	  XV

Cópia 	  de 	  uma	   iluminura 	  existente 	  no	  Bri=sh	  Museum	   [(inglês:	   “Museu	  Britânico”)],	  
segundo	   desenhos	   de	   Francisco	   de 	   Holanda.	   Representa 	   a 	  Rainha 	  Dona	   Filipa 	   de	  
Lencastre,	   que 	  introduziu	   em	  Portugal 	  as 	  modas 	  inglesas	  na	  Corte	  de	  Dom	   João	   I.	  
Penteado	  de	  cabelos	  apartados 	  ao	  meio.	  Coroa 	  real.	  Véu	  branco	  segurando	  os	  cabelos	  
e	  caindo	  pelas	  costas,	   fio	  de	  pérolas 	  circundando	  a 	  cabeça.	  Largo	  manto	  de 	  brocado	  
muito	  ricamente	  bordado	  a	  ouro	  e 	  pedras 	  e	  preso	  por	  um	  firmal	  (alfinete 	  de 	  pedras).	  O	  
ves=do	  é	  ajustado	  e 	  comprido	  com	  pequena 	  cauda.	  Decote 	  redondo	  muito	  discreto.	  
Mangas 	  compridas,	  luvas	  e 	  rosário.	  A	  saia 	  é	  bordada	  com	  uma 	  cadeia	  de	  ouro	  e	  pedras	  
que	  cai	  da	  cinta	  até	  aos	  pés.	  O	  mesmo	  mo=vo	  se	  repete	  em	  toda	  a	  volta	  da	  barra.

Século	  XVI

Catarina	  de	  Médicis	  –	   cópia 	  de	  uma 	  aguarela	  do	  século	  XIV	   (sic).	   Ves=do	  de	   luto	  –	  
toucado	  de	  viúva 	  com	  duas	  conchas 	  de	  tule	  preto.	  Corpo	  justo	  abotoado	  à 	  frente,	  cinta	  
em	  bico.	  Gorgeira	  branca	  encanudada.	  Saia	  pregueada	  em	  toda	  a	  roda.

Século	  XVI	  –	  1520	  –	  Dom	  Manuel	  [I]

Foi 	  a 	  época	  em	  que 	  o	  vestuário	  em	  Portugal 	  se 	  tornou	  mais 	  variado	  e	  sumptuoso	  pela	  
elegância	  e 	  requinte	  da 	  sua	  Corte.	  As	  damas	  da	  Corte 	  portuguesa	  =nham,	  nessa 	  época,	  
a	  fama	  de	  serem	  as	  mais	  cultas	  da	  Europa.	  

O	  modelo	  junto	  representa 	  um	  traje 	  de	  Corte.	  Touca	  de 	  mantéu	  pendente	  –	  penteado	  
baixo.	   Ves=do	   de	  veludo	   azul,	   tafetá 	  amarelo	  e	   peles	   castanhas.	   Corpete	   justo	   de	  
decote 	  quadrado.	   Manga 	  ajustada 	  em	  cima,	   enfeitada	  com	  grossas 	  barras	  de	  peles,	  
tufos	  de	  tafetá	  e	  rendas	  nos	  pulsos.

São	  as 	  mangas	  a 	  parte	  mais 	  decorada	  dos 	  ves=dos	  desta 	  época.	  A	  saia 	  é	  de	  cauda.	  À	  
frente,	  abre	  com	  bandas	  de	  pele	  sobre	  fundo	  de	  tafetá.	  Nas	  mãos,	  leque	  de	  plumas.
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1520	  (Época	  Manuelina)

Influencia 	  da	  moda	  flamenga	  –	  trazida 	  para	  Portugal 	  por	  Dona	  Leonor,	  3ª	  mulher	  de	  
Dom	  Manuel	  (ver	  o	  quadro	  do	  casamento	  existente	  na	  Misericórdia	  de	  Lisboa).

Ves=do	  de	  Corte.	   Corpete 	  preto	  com	  decote 	  quadrado.	  Mangas 	  tufadas	  guarnecidas	  
de	  pelos	  e 	  bandas 	  da	  mesma 	  pelo	  enfeitando	  a	  saia.	  Touca 	  de 	  mantéu	  pendente.	  No	  
decote,	   nos	  punhos 	  e	  na	   touca 	  folhos 	  de	  cambraia.	   Época 	  de 	  Dom	  Manuel.	   Moda	  
flamenga.

1540	  –	  Portugal

Corpete	   justo	   com	   largas	   mangas	   perdidas	   enfeitadas 	   com	   peles,	   saia	   aberta	  
guarnecida	   com	   bordados.	   Penteado	   entrançado	   seguro	   com	   diadema	   –Época	   da	  
Infanta	  Dona	  Maria	  de	  Portugal	  e	  das	  suas	  damas.

Século	  XVI	  –	  1550	  –	  Dom	  João	  III

Este 	  figurino	  de	  uma	  dama	  dos	  fins	  do	  reinado	  de	  Dom	  João	  III 	  apresenta 	  uma	  gorra	  de	  
veludo	  no	  alto	  da 	  cabeça.	  O	  ves=do	  de	  cores 	  verde 	  e 	  vermelho	  escuro	  tem	  gorgeira	  
branca 	  encanudada 	  formando	  pei=lho	  e 	  gola 	  alta	  afogada.	  Mangas 	  tufadas	  no	  ombro.	  
Corpete	  justo	  com	  guarnição	  bordada	  em	  volta 	  do	  busto.	  Saia 	  aberta	  com	  enfeites 	  de	  
soutache	   formando	   falsas 	  casas.	   O	   pano	  esquerdo	  da	   saia	  mostra 	  o	   forro	  de	   seda	  
amarela.

1550

Corpete	   justo	   de	   cintura 	   curta	   com	   ornato	   bordado.	   Pei=lho	   e 	   gola	   encanudada.	  
Manga 	  tufada	  no	  ombro	  e	  justa	  no	  braço.	  Saia 	  aberta,	  deixando	  ver	  o	  pano	  da 	  frente	  
da	  saia	  interior.	  Gorro	  de	  ponta	  sobre	  a	  testa.

1560

Ves=do	  da 	  classe 	  nobre,	   feito	  em	  veludo	  azul 	  e	  damasco	  de	  seda	  amarela.	   Corpete	  
justo	  abotoado	  à 	  frente.	  Gorgeira 	  engomada.	  Mangas	  tufadas 	  nos	  ombros 	  ajustadas	  
no	  braço	  até	  aos 	  pulsos.	  Na	  saia,	  o	  pano	  da	  frente	  é	  de 	  damasco	  amarelo	  e 	  uma 	  barra	  
do	  mesmo	  damasco	  corre 	  em	  toda	  a	  volta 	  da	  saia	  de 	  veludo	  azul.	  Gorra	  de 	  bico	  sobre	  
a	  testa	  e	  mantéu	  de	  gaze	  pendendo	  sobre	  as	  costas.

1570

Penteado	  de	  ondas 	  e	  toucado	  de	  viúva	  em	  tule	  preto.	  Corpete	  ajustado	  formando	  bico	  
na	  cintura.	  Saia	  de	  fundas	  pregas.	  Cópia	  de	  um	  retrato	  de	  Dona	  Catarina	  de	  Médicis.

1590

Corpete	  afeiçoado	  ao	  corpo,	  decote	  quadrado	  e	  gorgeira	  aberta 	  à 	  frente,	  formando	  o	  
“alça 	  cuello”	  em	  leque	  protegendo	  a 	  nuca.	  Cinta	  ornamentada.	  Mangas 	  tufadas	  a	  duas	  
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cores 	  e	  com	  punhos.	  Saia 	  tufada	  de	  verdugadin	  de	  guarda 	  infante	  nos 	  quadris 	  com	  orla	  
azul.

Dominação	  castelhana	  –	  cores	  escuras.

1605

Colar	  enrocado,	  gorgeira,	  mangas 	  tufadas,	  corpete	  justo	  e 	  cintura 	  curta.	  Saia	  rodada	  e	  
sobre-‐saia	  com	  enfeite	  cavado	  igual	  às	  mangas	  e	  pei=lho.

Dominação	  castelhana:

Peixeira 	  –	  =po	  popular	  de	  Lisboa 	  –	  actual 	  chapelinho	  de	  feltro	  preto	  sobre 	  o	  lenço	  de	  
merino	  de	  lã	  decorado,	  blusa	  de	  chita,	  avental	  de	  riscas,	  saia	  de	  ????,	  cinta	  e	  algibeira.

Eleganjssima 	   e	   esbelta	   de	   saia 	   rodada 	   refegada	   pelo	   atado	   da 	   cinta,	   capelinho	  
redondo	  onde	  a	  sogra	  equilibra	  a	  canastra	  -‐.

Século	  XVII	  –	  1630	  –	  Fim	  da	  época	  da	  dominação	  espanhola

O	  figurino	  junto	  é 	  um	  ves=do	  de	  veludo	  azul 	  abrindo	  sobre	  seda 	  amarela.	  Gola 	  voltada	  
de	   cambraia 	  recortada 	  e	   bordada	  caindo	   no	  peito	  e	  nas 	  costas,	   a 	  que	  se	   chamava	  
valona.	  O	  busto	  cingido	  formando	  bico	  à	  frente,	  rematado	  por	  um	  laço	  e 	  aberto	  sobre	  
um	   colete	   amarelo.	   Mangas 	   largas 	   com	   dois 	   balões,	   sendo	   o	   primeiro	   golpeado.	  
Punhos	  de	  cambraia	  recortados 	  e 	  bordados 	  como	  a	  gola.	  Saia	  aberta	  à 	  frente,	  bastante	  
rodada.	  No	  colete,	  na	  saia	  de	  baixo	  e	  no	  regalo,	  fi=lhos	  pretos.

1630

Ves=do	   de	   Dama.	   Tuis 	   da	   dominação	   castelhana.	   Ves=do	   de	   veludo	   de 	   cor	   de	  
castanha,	   guarnecido	   com	  gola,	   punhos	  e	   laços 	  de 	  ce=m	   branco.	   Saia 	  de	  baixo	   do	  
mesmo	  ce=m,	  com	  barrinhas	  de	  fi=lho	  preto.	  O	  busto	  é	  cingido.	   O	  corpo	  do	  ves=do	  
prolonga-‐se	  à 	  frente,	   formando	   bico	  e	  é 	  fechado	  por	   laços	  que 	  passam	  através 	  de	  
ilhoses.	   Decote	  bastante	  largo,	   gola	  voltada 	  (valona)	  caída	  nos 	  ombros	  e	  nas	  costas.	  
Esta 	   gola	   foi 	   a 	   transformação	   dos 	   alça-‐cuello	   desencanudados 	   e 	   caídos.	   Mangas	  
golpeadas 	  e	  tufadas	  com	  punhos 	  voltados 	  com	  o	  mesmo	  remate 	  recostado	  que	  se	  vê	  
na	  gola 	  e	  que	  é 	  debruado	  com	  o	  mesmo	  fi=lho	  que	  ornamenta	  a 	  saia.	  Saia	  e	  sobre-‐saia	  
caindo	   naturalmente,	   mas 	   bastante	   rodada.	   Penteado	   de	   rolo	   no	   alto	   da	   cabeça	  
descaindo	  um	  pouco	  e 	  aos 	  lados 	  madeixas	  de 	  caracóis.	  Mascarilha	  de 	  veludo	  preto,	  
que 	  mostra 	  a 	  importância 	  do	  papel	  polí=co	  da	  mulher	   nesta 	  época 	  de	  conspirações	  
que	  em	  Portugal	  se	  afirmou	  com	  a	  personalidade	  de	  Dona	  Filipa	  de	  Vilhena.

1685

Ves=do	  de	  passeio	  sugerido	  da 	  moda 	  francesa 	  que 	  aparece	  em	  Portugal 	  com	  a 	  vinda	  
da	   Rainha	  Dona	  Maria	   Francisca 	   Isabel 	  de	   Sabóia.	   Mantéu	   de 	   seda	  de 	  cor	   escura	  
cobrindo	   a	   cabeça,	   atado	   no	   pescoço	   e	   caindo	   até	   à 	  cinta,	   formando	   romeira	   de	  
pontas.	   É	  guarnecido	  no	  alto	  da	  cabeça	  com	  renda	  encanudada,	   armada 	  em	  topete.	  
Toucado	  igrejal 	  com	  frisados 	  na 	  testa.	  Folhos 	  plissados	  de	  seda	  azul 	  em	  toda 	  a 	  roda	  da	  
romeira.	   Saia 	  de	  seda 	  amarela 	  com	  bordado	   de	  soutache	   preta.	   Esta 	  saia 	  é 	  pouco	  
rodada 	  e	  deixa 	  ver	   o	   pé 	  que	  se	  usa 	  calçado	  de	  sapatos	  bordados	  cheios 	  de	   jóias 	  e	  
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laços.	  Dupla 	  saia	  de 	  seda 	  carmesim	  arregaçada,	  elevada	  na 	  parte	  posterior,	  formando	  
tournure.	  Bastão	  preso	  ao	  pulso	  por	  fita	  de	  seda.

1695	  –	  Dom	  Pedro	  II	  –	  Rainha	  Dona	  Maria	  Francisca	  Isabel	  de	  Sabóia

Nesta	  época,	  a 	  moda 	  francesa,	  trazida	  pela 	  Rainha,	  teve 	  grande	  influência 	  em	  Portugal.	  
O	   figurino	   junto	   apresenta	   um	   toucado	   alto	   de 	   renda 	  caindo	   em	   cascata 	  até 	  aos	  
ombros.	  O	  corpo	  de	  seda 	  amarela	  é	  decotado	  em	  quadrado.	  Tem	  uma	  casaquinha 	  cor-‐
de-‐rosa	   debruada	   com	   um	   folho	   plissado	   de	   seda	   azul,	   prolongando-‐se	   sobre	   os	  
quadris.	  Saia	  dupla 	  arregaçada 	  formando	  tournure	  e	  um	  começo	  de 	  anquinhas.	  Saia 	  de	  
baixo	  bordada	  com	  pouca	  roda.

1735

Saia 	  larga 	  de 	  Corte,	   casaco	   com	  abas 	  sobre 	  os 	  quadris,	   abrindo	  à 	  frente	  com	  gilet.	  
Penteado	  de	  frisados	  e	  tricórnio	  emplumado.

1750

Ves=do	  de	  Corte,	  grande 	  panier	   guarnecido	  de	  rendas	  e 	  grinaldas 	  de	  flores.	  Toucado	  
de	  plumas	  e	  penteado	  alto.	  Gola	  de	  renda	  (pala=na)	  frisada,	  enfeitando	  os	  ombros.

A	  época	  dos	  sinais	  (moscas)	  (Marquesa	  de	  Alorna).

Século	  XVIII	  –	  1760	  –	  Época	  [de]	  Dom	  José	  I

Rainha 	  Dona	  Mariana	  Vitória 	  de	  Bourbon.	  Moda	  a 	  que,	  em	  Portugal,	  se 	  chama 	  a	  sécia.	  
Este 	  modelo	  é 	  feito	  de 	  tafetá	  verde,	  com	  riscas 	  rosa	  velho.	  Folhos 	  plissados 	  e 	  simples	  
(?)	  e	  da 	  mesma	  cor…	  O	  corpo	  é	  ajustado	  e	  afunilado,	  grande	  decote	  quadrado	  que	  se	  
resguarda	  com	   uma	  pequena	  echarpe 	  branca	  formando	  gola,	  manga 	  pelo	   cotovelo	  
terminando	   em	   folho	   largo.	   Saia	   de	   anquinhas 	   armadas 	   em	   barba 	   de	   baleia.	  
Chapelinho	  enfeitado	  com	  flores	  ao	  alto	  do	  toucado.

1760

Ves=do	  de	  ????.	  Saia 	  de	  paniero	  armado	  em	  barbas 	  de	  baleia.	  Busto	  preso	  no	  corpete	  
afunilado.	  Romeira 	  de	  holandilha 	  cobrindo	  o	  decote.	  Guarnição	  de	  rufos	  de	  seda	  cor-‐
de-‐rosa	   no	   corpete	   e	   nas 	   mangas.	   Folhos	   nos 	   bordos 	   dos	   panieros	   e 	   da	   saia.	  
Chapelinho	  redondo	  preso	  por	  uma	  fita	  formando	  franquelete.

Século	  XVIII	  –	  1765

Ves=do	   de	   Corte.	   Corpete	   justo	   decotado,	   larga	   saia	   e	   sobre-‐saia 	  rocada 	  –	   cabelo	  
empoado,	  laço	  de	  seda 	  e	  plumas	  no	  toucado	  –	  à 	  moda 	  da	  Corte 	  de	  França 	  (da	  época	  
de	  Dona	  Carlota	  Joaquina).
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1787

Ves=do	   de 	  “Redugote”	   de 	  tendência 	  masculina.	   Rendas,	   colete	  e 	  punhos 	  de	  veludo	  
carmesim.	   Abas 	  compridas 	  arrastando	   até 	  ao	   chão	   formando	   cauda.	   Saia 	  redonda.	  
Chapéu	  de	  copa	  e	  abas	  largas	  guarnecido	  com	  fitas	  e	  fivela.

1788	  –	  Dona	  Maria	  I

De	  passagem	  rápida 	  na 	  moda,	  tanto	  em	  Portugal,	  como	  em	  França,	  nos	  fins 	  do	  século	  
XVIII,	   foi 	  a	  moda	  inglesa,	  em	  que	  os	  vestuários	  femininos	  tomaram	  um	  ar	  masculino.	  
Usaram-‐se	  os	  trajes 	  como	  o	  do	  figurino	  junto:	  Chapéu	  de	  abas 	  e	  copa 	  alta 	  redingote	  
com	  bandas 	  e	  colete	  masculino,	  fivelas 	  e	  botões.	  Mangas 	  de	  canhão	  e	  bofes.	  As 	  abas	  
da	  redingote	  acompanham	  o	  comprimento	  da	  saia	  e	  formam	  cauda.

1790

Moda	  influenciada	  da 	  Revolução	  Francesa,	  que	  masculinizou	  o	  trajo	  feminino.	  Casaca	  
de	  pano	  verde	  de 	  rebuço	  duplo	  formando	  cabeção.	  Ajustada	  por	  um	  cinto	  de 	  fivela 	  e	  
abotoada 	   com	   botões	   de	   metal.	   As 	   abas 	   desta 	   casaca	   são	   muito	   amplas,	  
acompanhando	  a	  saia 	  e 	  formando	   cauda.	   Mangas	   justas 	  com	   canhões 	  e 	  pequenos	  
bofes.	   Chapéu	  alto	   redondo	   guarnecido	  de	  fivela.	   Saia	  de	  merena	  (?)	   de	  cor	   clara.	  
Echarpe	  traçada	  no	  pescoço	  cobrindo	  o	  peito.

Século	  XIX	  –	  Mulher	  de	  Lisboa

Jozésinho	  de	  brique,	  saragoça,	  crespo	  de 	  Lamego	  –	  panos 	  da	  terra 	  –	  que	  se	  tornaram	  
moda	  no	  tempo	  do	  Marquês 	  de 	  Pombal,	   para 	  seguir	   a 	  ordem	  da	  nacionalização	  do	  
vestuário.	   Ves=do	  de	  seda 	  roxa	  e 	  lenço	   encarnado	  de 	  (sic)	   engomado	  de	  cambraia	  
branca.

Século	  XII	  (sic)	  –	  1804	  –	  Época	  de	  Dona	  Maria	  I

A	  moda	  feminina 	  em	  Portugal,	  nesta 	  época,	  seguiu,	  embora	  atenuadas,	  as	  modas 	  do	  
Consulado	   em	   França,	   que	   se 	   suges=onavam	   nos	   vestuários 	   gregos	   e	   romanos.	  
Chamavam-‐se,	  em	  Portugal,	  as 	  “Casquilhas”.	  –	  Este	  modelo,	  dessa	  época,	  compõe-‐se	  
de:	   ves=do	   de	   veludo	   amarelo,	   cinta	   muito	   curta	   por	   baixo	   dos 	   seios.	   Bastante	  
decotado.	  Mangas 	  compridas.	  Saia	  lisa 	  pouco	  rodada	  com	  pequena 	  cauda	  e	  debrun.	  –	  
Echarpe	  de	  veludo	  verde	  debruada	  de	  peles 	  brancas.	  Capote	  do	  mesmo	  veludo	  com	  
aba	  forrada.	  Enfeites	  de	  plumas.

1804

Ves=do	   usado	  pela	  “Casquilha”	  de	   tecido	  verde,	   cintura 	  curta,	  mangas	  compridas 	  e	  
saia	  cingida 	  ao	  corpo	  com	  pequena 	  cauda.	  Echarpe	  debruada 	  de 	  peles.	  Chapéu	  de	  ????	  
enfeitado	  com	  plumas.
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[Desde	  1800	  a	  1830	  –]

A	  Casquilha.	  Ves=dos 	  de 	  tecido	  finíssimo	  –	  capota	  de	  pala,	  penteado	  de	  caracóis 	  em	  
sacarrolhas,	   em	   palha	   ou	   renda,	   saia	   rodada	   com	   grinaldas.	   Mangas 	   tufadas	   à	  
mameluque,	  de	  presente	  (?)	  e	  atadas 	  com	  fitas;	   –	  capa 	  riquíssima	  debruada	  a 	  peles 	  e	  
forrada	  de 	  seda 	  –	  echarpes 	  e 	  xailes	  de	  cachemira	  orientais	  –	  apesar	  da 	  ordem	  de 	  Pina	  
Manique,	   in=mando	   as 	  modistas	   e	   alfaiates	  de	   Lisboa 	  a 	  não	   seguir[em]	   as	  modas	  
escandalosas	  da 	  França 	  e 	  proibindo	  a 	  circulação	  dos	  figurinos	  a	  que	  se	  chamava[m]	  
“(bonequinhos)”.	   As 	   modas	   do	   tempo	   do	   Consulado	   de 	   Napoleão	   entraram	   em	  
Portugal	  e	  desde	  1800	  a	  1830.

1815

Ves=do	  de 	  passeio	  usado	  pelas 	  damas	  elegantes,	   a 	  que	  chamavam	  as 	  “Casquilhas”.	  
Este 	  ves=do	  é	  feito	  de 	  tecido	  levíssimo,	   cambraia 	  ou	  musselina 	  cor-‐de-‐rosa.	  O	   corte	  
muito	  simples	  é 	  suges=onado	  nos 	  vestuários	  gregos.	  É	  cingido	  ao	  corpo	  e	  com	  a 	  cinta	  
curjssima,	   logo	  por	   baixo	  dos	  braços.	   O	   corpinho	  e	  as	  mangas 	  são	  guarnecidos	  de	  
rendinhas 	  que	  também	  orlam	  a	  saia.	  Touca 	  alta 	  de 	  aba	  com	  fitas 	  atadas	  sob	  o	  queixo	  e	  
raminho	  de	  flores	  no	  alto	  da	  copa.	  Coturnos	  de	  cor	  atados	  à	  perna	  por	  fitas	  cruzadas.

1835-‐[18]40

Os 	  ves=dos 	  da 	  época	  român=ca,	   ligeiros,	   infan=s,	   vaporosos,	  de	  organdi 	  e	  cambraias	  
claras.	  Penteado	  com	  madeixas	  de	  canudos	  à	  [moda	  do	  reinado	  de]	  Dona	  Maria	  II.

1838-‐1848	  -‐	  Miguelismo	  e	  Dona	  Maria	  II	  e	  Cons=tucionalismo:

Ves=do	  de 	  baile.	  Romeira	  de 	  renda 	  caindo	  sobre	  as 	  mangas 	  e	  estas 	  tufando	  acima	  do	  
cotovelo.	  Saia	  rodada	  com	  pequeno	  balão	  guarnecida	  com	  rendas.

Penteado	  à	  [moda	  do	  reinado	  de]	  Dona	  Maria	  II	  com	  madeixas 	  de	  canudos 	  enfeitadas	  
de	  rosas.

Século	  XIX	  –	  1850	  –	  Época	  [de]	  Dona	  Maria	  II	  –	  O	  Cons?tucionalismo

O	  figurino	  junto	  representa	  uma	  dama 	  do	  Roman=smo.	  Penteada	  à	  [moda	  do	  reinado	  
de]	   Dona 	  Maria	   II,	   com	   canudos 	  enfeitados	   de	   rosas.	   O	   ves=do	   é	   de	   tafetá 	   lilás	  
enfeitado	  a 	  rendas	  de	  fio	  de 	  prata.	  A	  saia 	  é	  de	  balão,	  formando	  folhos.	  Decote	  em	  bico	  
rematado	  a 	  rosas.	   Romeira	  de	   renda	  formando	   folho	   sobre	  a 	  manga,	   que	  é	  muito	  
curta.	  Luvas	  e	  leque.

1851

Ves=do	   de	   baile	   da	   época	   do	   Roman=smo	   feito	   de	   seda 	   cor-‐de-‐rosa.	   Corpinho	  
decotado	   ajustado,	   com	   folhos 	   de 	   renda 	  no	   decote	   e 	  na	   frente,	   até	   à 	  cinta,	   que	  
termina 	  em	  bico.	   Raminhos 	  de 	  flores 	  nos 	  ombros.	   Saia	  de	  balão	  ornamentada 	  com	  
folhos	  de 	  renda	  e	  raminhos 	  de	  flores.	  Grinalda	  das	  mesmas 	  flores	  na 	  cabeça 	  penteada	  
à	  ????	  com	  encanudados.
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Ves=do	  de 	  baile.	  Corpo	  justo	  com	  decote	  quadrado.	  Saia 	  de	  tournure	  com	  apanhados	  
toda 	  guarnecida 	  de	   folhos 	  em	   diagonal	   que	   acompanham	   a	   cauda.	   Penteado	   com	  
encanudados	  reunidos	  atrás	  em	  rolos	  pendentes.

Ves=do	  de	  passeio.	  Blusão	  com	  decote	  em	  bico	  guarnecido	  de	  plissado.	  Manga	  larga	  
com	  bofes	  do	  mesmo	  plissado.	  Saia	  aberta	  à	  frente	  e	  três	  folhos	  formando	  túnica.

1854

Capota	  com	  grande	  pala.	  Saia	  rodada	  formando	  folhos.	  Corpete	  justo.

1863

Trajo	  de 	  passeio.	  Ves=do	  de	  duas 	  cores,	   verde	  e 	  branco,	   da 	  época 	  em	  que	  o	  balão	  
a=ngiu	  o	  seu	  apogeu.	   O	  corpinho	  é 	  ajustado	  e 	  com	  pequenino	  decote	  enfeitado	  de	  
ruge	  que	   se	  repete	  nas 	  mangas.	   Estas 	  são	   justas 	  no	   braço	  tufando	  no	   antebraço	  e	  
apertadas 	  nos	  pulsos.	  A	  saia	  é	  de	  balão	  com	  dupla 	  saia 	  enfeitada	  de	  folhos.	  Chapéu	  de	  
palha	  com	  aba 	  redonda	  e	  pluma.	  Penteado	  baixo	  (?).	  Nas 	  mãos,	  um	  ramo	  de	  flores,	  o	  
que	  era	  de	  suprema	  elegância.

1867

Ves=do	  de 	  baile 	  executado	  em	  seda 	  de	  raminhos.	  Decote	  redondo	  acompanhado	  por	  
um	  folho	  de	  renda	  larga,	  único	  enfeite	  do	  corpo	  do	  ves=do.	  Manguinhas	  tufadas.	  Saia	  
afunilada 	  com	  dois 	  apanhados	  de	  laço	  de 	  fita 	  cor-‐de-‐rosa.	  Cinto	  de	  seda 	  da 	  mesma 	  cor.	  
Na	  cabeça,	  grinalda	  de	  rosas	  com	  fitas	  caídas	  nas	  costas.	  	  

1869

Saia 	  de	  balão	  com	  folho.	  Mantelete	  de	  mangas 	  largas 	  debruado	  de	  peles 	  e	  regalo	  e	  
guarnições	  de	  pele	  no	  chapéu	  pequenino.

1872

Ves=do	  de	  tournure	  elevando	  a 	  saia 	  na 	  parte	  posterior	  e	  saia	  dupla 	  arregaçada	  com	  
apanhados 	  e	  franzidos.	  Cataratas 	  de	  tecido	  que	  caem	  da	  cinta.	  Casaquinha	  com	  abas	  
enfeitada	  de	  renda.

1878-‐1884	  -‐	  Época	  de	  Dona	  Maria	  Pia

Ves=do	  de	  tournure,	  saia 	  de 	  pregas	  com	  “apanhados”	  com	  o	  tecido	  dobrado	  caindo	  da	  
cintura.	  Casaquinha 	  justa	  enfeitada 	  com	  jalot	  de 	  folhos 	  nas 	  mangas.	  Guarnição	  de	  fitas	  
de	  veludo	  verde.	  Chapéu	  de	  copa	  alta	  guarnecido	  de	  flores	  e	  fitas.
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1880

Ves=do	  de	  tournure	  com	  apanhados	  e	  folhos 	  deformando	  a 	  cinta.	  Pequeno	  mantelete	  
de	  manga	  larga.	  Cabelo	  enrolado	  e 	  chapéu	  de	  copa 	  alta 	  com	  plumas 	  e	  fitas 	  a 	  atar	  sob	  o	  
queixo.

1884	  –	  Reinado	  de	  Dom	  Luís	  –	  Rainha	  Dona	  Maria	  Pia

Este 	  figurino	  representa	  um	  ves=do	  de 	  passeio.	  É	  feito	  de	  sarja 	  de	  lã,	  enfeitado	  a	  fitas	  
de	  veludo	  verde.	  Chapéu	  de	  copa	  alta 	  sobre	  o	  penteado	  levantado	  e	  enrolado	  no	  alto	  
da	  cabeça.	  Corpo	  justo,	  muito	  cingido	  e 	  de 	  linha 	  exageradamente	  comprida 	  à	  frente.	  
Gola 	  alta	  debruada	  de	  veludo,	   jabot	  de 	  cambraia,	  manga 	  a 	  ¾.	  Saia 	  com	  pregueado	  (?)	  
em	  toda	  a	  volta.	  Tournure	  pouco	  exagerada	  feita	  de	  ????	  e	  laço	  de	  fita.

1900

Ves=do	  de	  passeio.	  Chapéu	  de	  palha	  canoOer.	  Bolero	  abrindo	  sobre 	  chemiseue	  branca	  
de	   colarinho	   engomado	   e 	   grava=nha.	   Saia 	  de	   sino,	   rastejante,	   formando	   pequena	  
cauda.	  Saia	  e	  bolero	  enfeitados	  com	  viezes	  da	  mesma	  fazenda	  pespontados.

1914

Ves=do	  de 	  passeio	  executado	  em	  sarja 	  de	  lã.	  Chapéu	  de	  palha 	  enfeitado	  com	  grande	  
pluma.	   Corpo	   cintado	   com	   pequenas	  abas.	   Decote	  em	   bico.	   Gola 	  branca	  voltada	  e	  
rouges.	  Manga	  deixando	  ver	   canhões	  brancos.	   Saia	  aberta 	  à 	  frente	  com	  apanhados.	  
Três	  folhos	  encanudados	  formando	  túnica.	  	  
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